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     Proiectul Erasmus Plus de mobilitate  

     pentru formarea profesională a elevilor  

                  S.T.E.P.  

 

 Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Suceava derulează în anul școlar 2016-2017 

proiectul de mobilitate de formare profesională a elevilor “Students Training through Erasmus Plus” 

(S.T.E.P.). Acest proiect vine ca un răspuns la nevoia de pregatire practică de specialitate la 

standarde europene a elevilor, pregătindu-i astfel pentru o integrare mai facilă pe piața muncii și 

oferindu-le o șansă în plus în dezvoltarea carierei lor profesionale. Obiectivele principale ale 

proiectului sunt: îmbunătățirea competențelor cheie și a competențelor tehnice generale prevăzute de 

Standardele de Pregătire Profesională; îmbunătățirea competențelor lingvistice de comunicare în 

limba engleză; îmbunătățirea competențelor personale ale elevilor și formarea unei atitudini pozitive 

față de muncă. 

 În cadrul acestui proiect au fost selectați 45 de elevi ai Colegiului Tehnic de Industrie 

Alimentară Suceava, după cum urmează: 15 elevi din clasele X-XI de la profilul electronică-

automatizări, 15 elevi din clasele X-XI de la mecatronică și 15 elevi din clasele X-XI de la școala 

profesională - mecanic auto. S-au ales aceste trei domenii pentru că baza materială a școlii este cea 

mai puțin dezvoltată pentru aceste trei categorii, impunându-se ca o necesitate imbunătățirea 

condițiilor de efectuare a stagiilor de pregătire practică pentru acești elevi. Temele selectate de către 

profesorii de specialitate de la profilele menționate respectă programa școlară și vizează 

competențele cheie și specifice ale fiecărei specializări. 

 Elevii au participat la un stagiu de practică de 2 săptămâni în 

Germania, partenerul de primire fiind organizația VITALIS 

Betreuungsgesellschaft für Modellprojekte mbH, din 

Schkeuditz/Leipzig. organizație cu multă experiență în domeniul 

proiectelor de acest gen.  

 Primul flux a fost derulat în perioada 13-24 martie 2017, 

fiind format din elevi de la școala profesională – calificarea mecanic 

auto, însoțiti de d-nele profesoare Violeta Iacentiuc și Cătălina 

Tanasă. Cei 15 elevi și-au dezvoltat competențele profesionale în 

domeniu, învățând practic despre: identificarea cauzelor posibile 
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asociate funcționării defectuoase a echipamentelor automobilului; identificarea parametrilor de 

diagnosticare a componentelor automobilului; utilizarea documentației tehnice și realizarea lucrărilor 

de mentenanță a automobilului. De asemenea, elevii - viitori mecanici auto - au avut oportunitatea de 

a vizita fabrica de automobile BMW din Leipzig, experiență de neuitat pentru fiecare dintre ei. 
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 Cel de al doilea flux din cadrul proiectului, derulat în perioada 3-14 aprilie 2017,  a cuprins 

30 de elevi de liceu, 15 de la profilul mecatronică și 15 de la profilul electronică-automatizări, însoțiți 

de d-nele profesoare Liliana Pătuleanu, Cristina Roibu, Monica Lepcaliuc și de d-nul profesor Ionuț 

Românu. Elevii de la mecatronică au efectuat în principal măsurări tehnice, legate de funcționarea 

automobilelor, iar cei de la electronică-automatizări au realizat practic circuite electronice. Ambele 

grupe au avut ocazia să se familiarizeze și să lucreze în atelierele Vitalis cu modernele imprimante 

3D, obținând diferite produse utilizând softul aferent acestor imprimante. 
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La sfârșitul fiecărui flux derulat, organizația de primire a evaluat individual fiecare participant, pe 

baza observațiilor din timpul activitătilor practice și a probei de evaluare finale din ultima zi de 

stagiu. În urma evaluării și a validării competențelor dobândite, participanții au primit un certificat de 

participare și documentul Europass Mobility în care sunt precizate competențele profesionale 

asimilate. 
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 Elevii și profesorii însoțitori au avut ocazia să viziteze în timpul liber orașele Leipzig, Berlin 

și Dresda, luând astfel contact direct cu cultura și civilizația germană, aceste experiențe contribuind 

la îmbogățirea bagajului cultural și la formarea unei atitudini pozitive față de valorile europene. 

 

 Elevii beneficiari ai proiectului STEP au competențe tehnice și personale mult îmbunătățite și 

deci vor avea șanse sporite de angajare după terminarea studiilor. De asemenea, elevii care nu au 

beneficiat direct de acest proiect vor deveni beneficiari indirecți, prin activitățile de diseminare 

realizate. Fiecare va afla despre aceste stagii de formare profesională și despre competențele 

asimilate de colegii lor prin participarea la ele, stimulându-i astfel în a-și imbunătăți performanțele 

școlare pentru a putea avea și ei o astfel de oportunitate în viitor. Dorim ca prin proiectul nostru să 

dăm un exemplu de bune practici tuturor liceelor de profil tehnic, prezentând beneficiile acestor 

programe europene de formare profesională pentru elevi – Erasmus Plus  KA1. 

 Vă invităm să aflați mai multe informații despre proiect pe blogul acestuia  http://step-ctia-

sv.blogspot.ro/ sau de pe pagina de FB https://www.facebook.com/step.erasmus.plus/. 

 

                                                                  profesor Violeta Iacentiuc, coordonator proiect STEP 

http://step-ctia-sv.blogspot.ro/
http://step-ctia-sv.blogspot.ro/
https://www.facebook.com/step.erasmus.plus/
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A doua activitate de învățare din cadrul proiectului de 

parteneriat strategic 

Erasmus Plus “Cooperative Interactive Learning” – 

la IPSSAR G. Matteoti Pisa, Italia 

 

În săptămâna 27-31 martie 2017 a avut loc cea de a doua activitate de învățare din cadrul 

proiectului european “Cooperative Interactive Learning”, parteneriat strategic între trei licee din 

Slovacia, România și Italia, finanțat prin programul Erasmus Plus. Gazda acestei activități a fost 

școala parteneră italiană - Istituto Professionale di 

Stato per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione 

"G. Matteotti" Pisa, Italia. Colegiul Tehnic de  

Industrie Alimentară  a fost reprezentat de 5 elevi 

din clasa a XI –a de la profilul turism: Andrușcă 

Alexandru, Bejinariu Sebastian, Candrea Claudiu, 

Moscaliuc Florin și Ungureanu Cosmin, însoțiți de 

doamnele profesoare Violeta Iacentiuc și Monica 

Lepcaliuc.   

Activitățile de învățare au fost bazate pe metoda lucrului în echipe mixte formate din câte un 

elev din fiecare țară, ceea  a condus la un proces efectiv de învățare interactivă prin colaborare – 

metodă a cărei aplicare este chiar scopul întregului proiect. 

 

Astfel chiar din prima zi, după o primire călduroasă în sala de festivități a liceului și după un 

set de activități nonformale, elevii au realizat în echipă broșuri pe teme turistice - frumuseți naturale 

din regiunea Pisa, din regiunea Komarno și din regiunea Suceava.  
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Cea de a doua zi de activitate a fost  o 

provocare pentru majoritatea elevilor, ei având ca 

sarcină de lucru crearea unei "hărți" înteractive a 

muzicii și dansurilor populare din regiunile celor 

trei școli partenere. Programul ales pentru a realiza 

aceste "hărți" a fost Prezi. Elevii au învățat cum se 

editează o prezentare Prezi, cum se adaugă imagini 

și videoclipuri în acest program iar apoi au trecut la 

lucrul în echipă. La final, fiecare echipă și-a prezentat munca, iar în acest mod au învățat multe 

despre muzica și dansurile populare din cele trei regiuni. 

A treia zi a fost dedicată prezentării virtuale a costumelor populare, a tradițiilor, a cântecelor 

și dansurilor populare specifice celor trei regiuni. Echipa română a prezentat costumele populare 

bucovinene, câteva tradiții românești, muzica și dansurile bucovinene, ilustrându-le cu un videoclip 

al îndrăgitei Sofia Vicoveanca. Prezentarea elevilor români a fost foarte reușită și aplaudată de elevii 

prezenți. 
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A patra zi a reprezentat o altă provocare: realizarea unui blog pe blogspot.com. După 

noțiunile teoretice, echipele au trecut la lucru, sarcina lor fiind să prezinte 5 oameni faimoși în 

regiunile celor 3 școli. Toți elevii s-au descurcat foarte bine, au învățat unii de la alții despre 

personalitățile importante ale regiunilor, au căutat informații suplimentare pe Internet, dând în același 

timp și un aspect elegant blogurilor. 

 

În ultima zi, elevii au completat online un chestionar de evaluare a activităților din întreaga 

săptămână, apoi s-a organizat un concurs pe echipe mixte, pe teme de cultură generală. 

În concluzie, activitățile de învățare de la IPSSAR “G. Matteotti” Pisa au condus la realizarea 

a multor elemente din cadrul Ghidului Turistic Interactiv – produs final al proiectului, iar elevii 

participanți și-au îmbunătățit vizibil competențele digitale si cele de comunicare în limba engleză, 

metoda învățării prin cooperare aratându-și beneficiile și de această dată. 

 

                                                                                                                    Profesor Violeta Iacentiuc 
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Testimonialele elevilor participanți  

la activitatea de învățare de la IPSSAR “G. Matteotti”, Pisa, Italia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sebastian Bejinariu, XI F 

Activitatea de învățare Erasmus Plus din cadrul proiectului Cooperative 

Interactive Learning a fost o experiență minunată pentru mine. 

În timpul săptămânii petrecute în Italia am învățat o mulțime lucruri noi, am 

întâlnit oameni minunați, mi-am îmbunătățit abilitățile IT și de comunicare 

în limba engleză. În Italia am gustat mâncăruri tradiționale celebre și 

delicioase, am învățat lucruri noi despre cultura și modul de viață al 

italienilor prin vizitele obiectivelor turistice uimitoare. A fost o săptămână 

de vis pe care sper să o mai  retrăiesc măcar o dată în viață. 

 

Alexandru Andrușcă, XI F 

Italia… Italia este o țară frumoasă, iar Pisa este o veche parte a acestui loc 

minunat care nu mi se mai pare atât de îndepărtat. Săptămâna pe care am 

petrecut-o în Italia a fost o săptămână plină de întâlniri cu oameni 

interesanți, noi prieteni și locuri frumoase. Cel mai impresionat am fost de 

Turnul din Pisa, care are o istorie foarte interesantă. Am evoluat mult în 

timpul pe care l-am petrecut în Pisa mai ales prin faptul că am învățat 

multe lucruri noi. De exemplu, am învățat cum să lucrez în Prezi, am învățat 

cum să fac o broșură și un blog – și toate acestea prin lucrul într-o echipă 

minunată. Chiar îmi este dor de Pisa și sper că ne vom vedea din nou! 

 

Claudiu Candrea, XI F 

Acest proiect a fost o experiență frumoasă și interesantă. Prin activitățile 

care s-au desfăşurat am învățat o mulțime de lucruri noi care îmi vor fi de 

mare ajutor în viitor: cum să redactez o broșură în Word, cum să realizez o 

prezentare interactivă folosind programul Prezi, cum să fac un blog pe 

blogspot.com.  

Pe lângă aceste lucruri noi învățate, acest proiect mi-a dezvoltat mult 

comunicarea în limba engleză. Mi-a plăcut Italia, țara vizitată, precum și 

colectivul cu care am lucrat. Mi-am făcut prieteni noi și poate cândva ne 

vom reîntâlni. 

 



 

12 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Florin Moscaliuc, XI F 

A fost o experiență minunată. Am reușit să îmi fac prieteni noi și mi-am 

revăzut și prietenii făcuți în cadrul activității din România. Am învățat să 

facem o broșură și sunt mândru că echipa din care am făcut parte a câștigat 

concursul pentru cea mai bună broșură. A fost o adevărată provocare! Am 

lucrat în echipă, am râs, am glumit. Pe lângă toate astea, faptul că am luat 

parte la proiectul CIL m-a făcut să realizez cât de important este să știi limba 

engleză și cu siguranță mi-am dezvoltat abilitățile lingvistice. Mi-a fost greu 

la început, dar acum cred că încep să mă descurc mult mai bine. 

 

Cosmin Ungureanu, XI F 

Cooperare ... învățare ... lucruri noi. Sunt doar câteva cuvinte care ar 

putea descrie săptămâna petrecută in Italia. A fost o experiență nouă 

pentru mine și m-am bucurat să întâlnesc oameni noi, din locuri diferite și 

cu tradiții diferite. În timpul acestor activități am învățat să folosesc 

programe noi, cum ar fi Prezi, iar colaborarea cu ceilalți colegi a fost 

grozavă. Erasmus+ m-a ajutat să îmi fac o impresie bună despre Italia și 

Slovacia. De asemenea, mi-am îmbunătățit competențele de comunicare în 

limba engleză și am întâlnit oameni minunați. 
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Elevi de la Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară 

Suceava calificați la INESPO – Olanda 

Elevii Anisia Portărescu si Sebastian Helbet, din clasa a XII-a, de la Colegiul Tehnic de 

Industrie Alimentară, Suceava, s-au calificat pentru participarea la INESPO (International 

Environment & Sustainability Project Olympiad), care va avea loc în Amsterdam, Olanda.  

Proiectul la care au lucrat elevii, sub indrumarea prof. drd. Olivia Macovei, se numeşte 

“Strategii de fitoremediere a solurilor poluate cu metale grele”. Proiectul s-a calificat in cadrul 

Concursului Naţional de Ştiinţă şi Tehnologie ROSEF, editia a 8-a, care avut loc la Suceava între 24 

– 26 iunie 2016, implicând un număr mare de elevi, profesori şi persoane marcante din domeniul 

educaţiei și ştiinţei. Acest concurs, care reunește în fiecare an 

elevi pasionaţi de cercetare şi inventică, este organizat de 

Societatea Ştiinţifică Cygnus-Centru Unesco, Inspectoratul 

Judeţean Suceava, Universitatea Ştefan cel Mare Suceava, cu 

sprijinul Intel România şi sub egida Comisiei Naţionale a 

României pentru UNESCO.  Proiectul “Strategii de 

fitoremediere a solurilor poluate cu metale grele” va participa 

la a 9-a ediție INESPO, în cadrul categoriei “Mediu & Biologie”.  

  La INESPO sunt premiate cele mai inovative si creative idei, care aduc soluţii la problemele 

actuale, cu care se confruntă mediul inconjurător. Fitoremedierea este o metodă folosită pentru 

reabilitarea solurilor poluate şi foloseşte plantele pentru a extrage si detoxifia poluanţii din sol. 

Aceasta este o metodă non-invazivă, eficientă economic şi placută estetic. Fitoextracţia este o 

fitotehnologie care se bazează pe capacitatea unor plante de a extrage din sol cantităţi mari de metale 

grele. Aceste plante numite hiperacumulatori extrag, acumulează şi rezistă la cantităţi mari de 

substanţe toxice. Remedierea este considerată un sistem de management al ariilor contaminate şi 

poate preveni sau diminua efectele asupra sănătăţii umane şi a mediului înconjurător. Proiectul aduce 

soluţii inovative cu privire la acest tip de combatere a poluării. 

  Anisia Portărescu: Am lucrat în laborator, am făcut experimente pentru a determina măsura 

în care anumite specii de plante pot rezista la acţiunea unor metale grele, în scopul stabilirii unei 

strategii de fitoremediere, care să nu implice costuri prea mari. Sper ca proiectul nostru să se bucure 

de succes la Olimpiada Internaţională de Mediu din Olanda.    

Prof. Olivia Macovei 
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Talent şi generozitate 

în cadrul spectacolului caritabil “Din suflet pentru inimi” 

 

La Iulius Mall Suceava a avut loc, în data de 10 decembrie 2016, spectacolul caritabil “ Din 

suflet pentru inimi”. Evenimentul a prins viaţă la iniţiativa Clubului de Marketing din cadrul 

Universităţii “ Ştefan cel Mare” Suceava în parteneriat cu Direcţa Judeţeană pentru Sport şi Tineret 

Suceava. 

Evenimentul caritabil a fost orgnaizat in scopul oferirii de suport financiar pentru familia unei 

tinere din Salcea, Sabina Şerban, dar si pentru promovarea tinerlor talente sucevene. La spectacol au 

participat: Claudia Ţibichi, care a bucurat audienţa cu  o serie de cântece, Ansamblul Folcloric 

“Bucovina”, coordonat de coregrafa Alina Leonte, Costin Bucătaru, care a cântat colinda “ Bună 

seara la fereastră”.  

Trupa de teatru de la Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Suceava a interpretat o scenetă 

numită “Poveste de suflet”, despre Sabina si familia ei şi visul Sabinei de a  reuși în viaţă, în pofida 

greutăţilor. Tinerii actori: Alexandra Nechita, Mariana Ignătescu, Vasile Janu şi Sebastian Helbet, au 

fost coordonaţi de prof. Olivia Macovei.  

 

Trupa de dans “ Apolodor” de la Şcoala Gimnazială nr. 8 a fost foarte apreciată de public. 

Adriana Gortolemei şi Mihai Lilian au interpretat piesa “Cel mai frumos cadou”, Fanfara din Şcheia 

a încântat audienţa cu o suita de colinde si cântece populare. Un superb vals vienez a fost aplaudat de 

audienţă, cei doi dansatori aparţinând Clubului M Style Studio. De asemenea, apreciaţi au fost şi: 
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Vivenco Daniela şi Aritom Creţ, Ionuţ Păcurari, Elena Bouaru  care au cântat pe scena de la Iulius 

Mall.  

 

Evenimentul a fost prezentat cu aplomb de Diana Daicu şi Robert Catargiu. În cadrul 

spectacolului caritabil a fost prezentată printr-un filmuleţ activitatea realizată de Clubul de Marketing 

din cadrul Universităţii “Ştefan cel Mare” Suceava, a cărui coordonator este Traian Simionuc, care s-

a implicat în mod deosebit, alături de membrii clubului. 

Spectacolul de pe scena Iulius Mall a fost o reuşită şi a  demostrat că tinerii de la CTIA 

Suceava sunt talentaţi dar au şi un suflet pe masură şi capacitatea de a empatiza cu cei aflaţi în 

situaţii dificile. 

 

Prof. Olivia Macovei 
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Zburdalia – sărbătoarea primăverii  

la Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară 

Suceava 

 

Și dacă e martie, atunci e Mărțișor, e Ghiocel, e 

Femeia și Florile – simboluri ce ne umplu sufletele de 

căldură, dragoste de viață și de natură și care ne 

îndeamnă, sub razele soarelui, să ieșim din hibernare și să 

începem să zburdăm printre flori pe câmpii. Un astfel de 

peisaj au imaginat și profesorii de la Colegiul Tehnic de 

Industrie Alimentară Suceava atât pentru elevii liceului, 

cât și pentru întregul colectiv didactic.  

„Zburdalia” s-a dovedit a fi un proiect 

extracurricular și interdisciplinar perfect pentru începutul 

lunii martie, prin intermediul căruia elevii colegiului să-și poată exprima pasiunile și dezvolta 

abilitățile practice. În acest sens, proiectul a inclus activități din domenii și discipline diverse, precum 

limba și literatura română, franceză, engleză, italiană, biologie, ecologie și protecția mediului, toate 

desfășurate sub umbrela Comisiei diriginților și a Comisiei Eco-școală. 

Prima ediție a proiectului „Zburdalia” a întrunit un număr de 60 de elevi și 25 de profesori 

care au răspuns provocării de a-și dezvolta creativitatea, de a revitaliza simbolurile primăverii și de a 

aduce spiritul vesel și zburdalnic în liceu, și implicit în sufletele noastre. 
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Activitățile au fost variate, desfășurându-se pe parcursul primei săptămâni din lună, ceea ce 

corespunde și perioadei cunoscută în popor sub denumirea de săptămâna „babelor”. Sărbătoarea 

primăverii a debutat pe 1 martie, când holurile liceului au fost colorate cu puzderie de flori de 

primăvară, peisaje vesele de un verde crud, fluturași, mărțișoare și felicitări conținând mesaje pentru 

mame. Aceste lucrări ale elevilor au putut fi admirate timp de o săptămână. 

Cea de-a doua zi a lunii martie a întrunit câțiva elevi pasionați de literatură și muzică, fiind 

îndrumați de dna prof. Dorina Cristescu. Timp de 60 de minute, s-au recitat poezii despre primăvară 

și poezii care evocă femeia sau mama din poeți precum Mihai Eminescu, Lucian Blaga, Ioan 

Alexandru, Magda Isanos, William Wordsworth, Paul Verlaine sau Robert Lamoureux. Talentata 

elevă Romina Bărbășelu ne-a încântat din nou cu superba sa voce prin interpretarea melodiei „O 

femeie” din repertoriul muzical al Andrei. În finalul activității ce a purtat denumirea de „Recital de 

Primăvară” participanții au audiat poezia muzicală a lui Tudor Gheorghe despre primăvară.  
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Principalul eveniment al proiectului s-a 

desfășurat pe data de 8 martie, constând în aprecierea 

de către un juriu desemnat de către organizatorii 

proiectului a tuturor creațiilor din cadrul expoziției 

„Simfonia primăverii” din săptămâna precedentă, 

activitate organizată de dna prof. Olivia Macovei. 

Premiile și diplomele au fost acordate pe categorii de 

desene, picturi și felicitări. Un al doilea concurs 

organizat cu aceeași ocazie a fost „Parada culorilor” în 

care câteva eleve din clasele a X-a au defilat purtând 

ținute primăvăratice create din materiale reciclate și 

reciclabile realizate sub îndrumarea prof. Ana Domnea 

și prof. Carmen-Dănuța Doroftei. Creațiile elevilor, 

precum și alte obiecte ornamentale realizate pe tema 

primăverii au fost supuse unei licitații la „Târgul Eco-

Friendly”, urmând ca suma de bani colectată să fie folosită pentru achiziționarea de răsaduri de flori 

și puieți care să fie plantați în această primăvară în curtea școlii.  

Toți elevii care s-au implicat în activitățile 

proiectului „Zburdalia” au obținut diplome, dar și 

aprecierea colegilor și a profesorilor Colegiului 

Tehnic de Industrie Alimentară Suceava. 

Suntem nespus de încântați că am reușit să-i 

determinăm și să-i încurajăm pe elevii liceului nostru 

să se implice activ, să arate și altora cât de creativi 

sunt și ce pasiuni practică în timpul liber, pe lângă 

petrecerea acestuia pe rețelele de socializare. De la an la an descoperim copii talentați în diferite 

domenii, drept pentru care și noi, dascălii, suntem motivați să le creăm oportunități pentru 

manifestarea acestora. Sperăm ca ediția din anul următor școlar să aibă mai mult succes și să dea 

curaj mai multor elevi să-și dezvălui talentul și pasiunile. 

prof. Monica Lepcaliuc 
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Biodiversity Project 

E.A.R.T.H. 

 

Sâmbătă, 6 mai 2017, La Colegiul  "Alexandru Cel 

Bun" din Gura Humorului  a avut loc cea de-a IX-a ediție a 

proiectului județean în limba engleză Biodiversity, intitulat 

"E.A.R.T.H.-Evolution, Archeology, Remember, 

Terrestrial, Herritage" – concurs județean cu premii și 

diplome, cuprins în Calendarul Activităților Educative 

Județene C.A.E.J./2017, domeniul Ecologie și Protecția 

Mediului, secțiunea C7, poziția 6.  

La concurs au participat aproximativ 90 elevi de la 

Colegiul Tehnic "Petru Mușat", Colegiul Tehnic de 

Industrie Alimentară, Liceul cu Program Sportiv, Colegiul 

de Informatică "Spiru Haret", Liceul Tehnologic nr. 1 din 

Câmpulung Moldovenesc, Colegiul Tehnic "Samuil Isopescu" și Colegiul Economic Dimitrie 

"Cantemir Suceava", precum și de la școala gazdă, Colegiul  "Alexandru Cel Bun” Gura Humorului. 

Din juriu au făcut parte profesori independenți de școlile participante în concurs.  
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Scopul și obiectivele proiectului: 

Proiectul din acest an și-a propus ca participanții să identifice cauzele, să particularizeze 

efectele și să ofere soluții pentru diferitele probleme de mediu într-o abordare diacronică, de la 

începuturi până în prezent și sondând posibile perspective viitoare. În egală măsură, participanții au 

demonstrat că, în decursul anilor de formare, și-au însușit o atitudine responsabilă care le-a permis să 

pună în practică un comportament civilizat în cadrul activităților outdoor și indoor propuse de 

organizatori. 

Conectarea elevilor la aspecte ce vizează probleme de mediu, dezvoltarea competențelor de 

comunicare în limba engleză, cultivarea spiritului de colaborare, competiție și fairplay, încurajarea  

unei abordări interdisciplinare a unei problematici actuale și încurajarea afirmării inteligențelor 

multiple ale elevilor sunt doar câteva dintre obiectivele urmărite de coordonatorii proiectului.  

 

Activități: 

Elevii au realizat scurte prezentări (PPS, filme, postere, machete, eseuri, monologuri, desene, 

colaje, ţinute vestimentare) toate creaţii originale, vizând unul dintre aspectele circumscrise temei 

generale a proiectului: păstrarea și transmiterea ca moștenire generatiilor viitoare conștiința 

apartenenței la o singură planetă. Lucrările au fost prezentate în limba engleză respectând timpul 

alocat fiecărei categorii (2-5 min.). Fiecare liceu participant a avut alocat un număr de 30 de minute 

în care elevii și-au prezentat lucrările.  

 

Impactul instituțional și uman: 

           Început în anul școlar 2008-2009 ca un proiect eco între două licee sucevene, Colegiul Tehnic 

"Petru Mușat" și Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară, acesta a adunat an de an noi colaboratori, 

astfel că numărul participanților a crescut, direct proporțional cu interesul manifestat față de temele 

propuse care au urmărit evenimentele prioritare cuprinse în calendarul de activități eco. În afara 

premiilor și a diplomelor oferite, participanții au stabilit relații de prietenie dincolo de monitorul 

calculatorului iar școlile implicate în proiect au oferit dimensiunea dotării lor materiale și a calității 

pregătirii resurselor umane de care dispun. În loc de concluzie, este binevenită menționarea numelor 

profesorilor care an de an pun în practică un concept fundamental în educația modernă: a învăța prin 

a face. Este vorba de prof. Alina Crețu, prof. Monica Lepcaliuc, prof. Alina Dobroghii, prof. 

Loredana Bodnar, prof. Nicoleta Grămadă, prof. Ramona Chiricheș, prof. Adriana Busuioc  și gazda 

ediției din acest an, prof. Luminița Cîmpan alături de colegele de catedră.  



 

21 
 

Premianții ediției 2016-2017 Biodiversity Project de la CTIA Suceava 

E.A.R.T.H. 

Evolution, Archeology – Remember Terrestrial Heritage 

 Poster 

Premiul II   

Ciobanu Alina și Robciuc Anamaria – 

clasa a XII-a D – Prof. Lepcaliuc 

Monica            

    

 Creativitate 

Mențiuni:    

Bandol Iasmina – clasa a IX-a E – 

Prof. Lepcaliuc Monica 

 

Popescu Emanuela –  clasa a IX-a C– 

Prof. Roibu Cristina 

 

 

 

Participare 

Rusu Iulian – clasa a IX-a E – Prof. 

Lepcaliuc Monica 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. Lepcaliuc Monica-Petruța 
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O activitate de succes în Săptămâna Școala altfel: 

 „Altruism-Empatie-Respect (AER)” 

 

1. Titlul activității: „Altruism-Empatie-Respect (AER)” 

2. Domeniul în care se încadrează: cetățenie democratică și resposabilitate socială 

3. Scopul activității: 

Conștientizarea faptului că ființele umane sunt egale între ele: bărbații și femeile sunt egali, 

rasele neagră, albă, galbenă și roșie sunt egale; hindușii, creștinii, musulmanii, evreii și budhiștii sunt 

egali; heterosexualii și homosexualii sunt egali, cei bolnavi și cei sănătoși, cei cu handicapuri și cei 

fără, toți sunt egali. 

4. Obiectivele educaționale ale activității: 

- Să formăm comportamente adecvate în societate 

- Să dezvoltăm capacitatea de empatie 

- Să formăm o conduită participativă la viața socială 

- Să învățăm să fim mai buni unii cu alții 

- Să adoptăm criterii morale în aprecierea oamenilor 

- Să dezvoltăm sensibilitatea și înțelegerea față de semenii noștri 

5. Elevii participanți: 49 de persoane participante dintre care 39 de elevi din școală (clasele IX-

XII), 3 persoane cu dizabilități (2 în scaun cu rotile și 1 cu deficiențe locomotorii), 2 părinți, 2 

elevi de la alte licee, 3 kinetoterapeuți și 2 profesori ai Clegiului Tehnic de Industrie 

Alimentară Suceava. 

6. Durata activității:3 ore 

Locul desfășurării activității: sala de sport CTIA Suceava 

7. Descrierea activității: 

Activitatea a avut patru etape. 

În prima etapă, profesorii coordonatori au purtat un dialog cu elevii școlii noastre despre 

activitatea pe care și-au ales-o din oferta „Școala altfel” și pe care urmau să o desfășoare. 

Etapa a doua a constat în primirea invitaților, prezentarea tuturor participanților și manifestarea 

disponibilității tuturor de a petrece timp de calitate împreună prin intermediul mișcării fizice.  
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În a treia etapă, s-au desfășurat activități sportive, parcurgându-se toate verigile unei lecții de 

educație fizică cu specific pentru persoane cu dizabilități, toți elevii folosind prin rotație scaunul cu 

rotiele, încercând să se comporte motric ca o persoană cu dizabilități locomotorii. Activitatea a fost 

coordonată și de kinetoterapeuții suceveni Bogdan Pilat și Cosmin Atomei. 

În cea de-a patra etapă, profesorul coordonator a cerut feedback-ul tuturor celor prezenți în sală, 

trăirile și impresiile acestora fiind diferite, dar pozitive. 

8. Rezultatele obținute în urma activității: 

- O experiență de viață dură pentru persoanele sănătoase 

- Conștientizarea importanței sănătății și a prevenției 

- Atitudinea copiilor la finalul activității a fost schimbată în urma experienței trăite 

- Identificarea și eliminarea unor prejudecăți legate de persoanele cu dizabilități 

- Conștientizarea și înlăturarea unor bariere între persoanele sănătoase și cele cu dizabilități 

- Eliminarea unor comportamente de comunicare de tip agresiv 

- Gestionarea stimei de sine și a reacțiilor emoționale puternice 

9. Toți cei prezenți la activitate și-au manifestat interesul pentru ca acest proiect să continue. 

Suntem la prima ediție și sperăm ca în anii următori să putem crește atât ca număr de 

participanți, cât și prin diversificarea activităților sportive atât de necesare pentru sănîtaea 

fizică, psihică și emoțională a noastră, a tuturor. Acest tip de proiect poate continua și poate 

crește ca anvergură doar prin dorința profesorilor, elevilor și a partenerilor de a se implica. Și 

toți își doresc acest lucru, fapt confirmat prin intermediul chestionarele de feedback aplicate 

în rândul participanților la finalizarea activității. 

10. Considerăm că această activitate este printre cele mai bune datorită următoarelor aspecte: 

- Nivelul de empatie al elevilor față de persoanele cu dizabilități a crescut 

- Atributele bunătatea și respectul au fost recepționate de către participanți ca fiind la baza 

relațiilor inter-umane 

- Spiritul civic și de responsabilitate socială a fost dezvoltat involuntar de către participanți pe 

tot parcursul activității, dar și în urma acesteia 

- Lupta pentru egalitatea de șanse a fost una dintre concluziile proiectului, cu toții fiind de 

acord că numai într-o lume tolerantă, altruistă și empatică viața este frumoasă 

Mărturii: 

Bogdan Pilat, kinetoterapeut „Caritas” Suceava: Neașteptat de interesantă activitatea, 

copiii respectuoși, iar Ciprian și Simona (n.r. tinerii din scaunele cu rotile) au înțeles că trebuie să 
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spargă bariera propriei carapace și să se arate pentru că societatea este pregătită să-i primească cu 

bunăvoință. Câștigul a fost pentru toți și sperăm la o continuare a proiectului. 

Cosmin Atomei, kinetoterapeut ACK: Ca fost elev al acestei școli, sunt fericit pentru că 

există un astfel de proiect și sper ca el să continue și să aducă bucurie toturor participanților. 

Alfred Antonesi, SC Ortoprofil Prod România: Foarte interesant proiectul. Îmi doresc să 

mă implic în organizarea unei ediții mult mai ample cu mult mai mulți participanți la următoarea 

ediție. 

Părinții Simonei: Sperăm că și  prin această activitate Simona să redevină fata veselă și 

optimistă care era înainte de accident. 

Cristina Lupan, profesor CTIA: Interesantă, inedită și sperăm folositoare activitate pentru 

toată lumea. Dorim sănătate tuturor! 

Maria Reuț, profesor CTIA: Îmi doresc ca noi „cei sănătoși” să învățăm să ne comportăm 

cu Altruism, Empatie și Respect față de persoanele „altfel” decât noi, iar cei cu dizabilități să știe că 

atunci când au nevoie de sprijin pot să ne caute. Este vital ca un om cu dizabilități să fie înțeles, 

sprijinit și respectat de noi toți. Când viața te încearcă, un umăr pe care să poți plânge este o 

binecuvântare. Sper ca prin această activitate să ne putem ajuta unii pe alții. 

Monica Lepcaliuc, profesor CTIA: M-am bucurat nespus să aflu că un astfel de proiect 

este dezvoltat în cadrul școlii noastre atât pentru elevii noștri, cât și pentru persoanele cu 

dizabilități. Având în vedere experiența pe care am avut ocazia să o trăiesc în cadrul unui curs 

asemănător din Ungaria, empatizez la rândul meu cu cei din jurul nostru și din țara noastră, 

oferindu-le respect și altruism. Copiii noștri, generația actuală, au nevoie de astfel de situații de 

socializare tocmai pentru dezvoltarea lor armonioasă nu numai din punct de vedere fizic, dar mai 

ales din punct de vedere al personalității și atitudinii față de viață, față de prieteni și față de ei înșiși. 

Fotografii: 
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Profesor Maria Reuț 
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“Şcoala Altfel” a inceput… ECOlogic  pentru elevii CTIA Suceava 

MOTTO: „Păşeşte înainte în lumina lucrurilor, 

lasă Natura să-ţi fie profesor.” (W. Wordsworth) 

 

Pentru o parte din elevii de la Colegiul Tehnic de 

Industrie Alimentară Suceava, “Şcoala Altfel” a început cu o 

activitate ecologică. Elevii din clasele a IX-a, a X-a şi a XI -a, 

coordonaţi de profesorii: Dana Doroftei, Olivia Macovei, 

Narcisa Buhu, Crăiţa Buda- Niga, Liliana Pătuleanu, Cristina 

Lupan, Zaraza Avrămiuc, Eliza Baciuc şi Constantin Ghivnici, 

au plantat puieţi de molid, în zona  Sadova, Holohoşca. 

Materialul silvic a fost pus la dispoziţie de Ocolul Silvic 

Pojorâta. 

Reprezentanţii Ocolului Silvic au instruit elevii si le-au 

dat indicaţiile necesare pentru plantarea puieţilor. Inginerii 

silvici şi-au adus contribuţia practică, pe toată durata 

desfăşurării activităţii.  Elevii s-au bucurat de o activitate în aer liber şi de faptul că au avut o 

contribuţie la refacerea echilibrului natural forestier. Pentru mulţi dintre tinerii participanţi a fost 

prima oara când au plantat un molid, iar la final s-au arătat entuziasmaţi de ceea ce au realizat şi au 

promis că se vor întoarce pentru a vedea 

cum au crescut copacii plantaţi de ei. 

Activitatea s-a desfăşurat în cadrul 

Programului Eco-Şcoala şi a avut ca scop 

dezvoltarea spiritului ecologic şi educarea 

elevilor pentru protejarea mediului. De 

asemenea, activitatea de voluntariat a 

marcat “Lunii Pădurii”, unul dintre cele 

mai importante evenimente silvice, care are 

scopul de a sensibiliza publicul larg cu 
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privire la importanţa pădurilor şi a rolului lor în menţinerea echilibrului ecologic. În trecut aceasta 

era cunoscută sub denumirea “Sărbatoarea sădirii arborelui”. 

Acţiunea de împădurire realizată de către elevii de la CTIA reprezintă contribuţia lor pentru 

viitor,  pentru salvarea naturii, atât de ameninţată în prezent şi poate o compensaţie faţă de pierderile 

pe care le suferă padurea din Bucovina. Am făcut tot posibilul ca elevii noştri să iubească natura, să 

fie conştienţi de importanţa protejării acesteia şi de faptul că pădurea înseamnă viaţă, bogăţie şi 

echilibru.   

Foarte potrivit pentru a descrie ceea ce s-a intâmplat cu ajutorul acestor tineri minunaţi, este 

un proverb chinezesc: „Dacă te gândeşti la anul următor- însămânţează pământul. Dacă te gândeşti la 

următorii zece ani- plantează un copac. Dacă te gândeşti la următorii o sută de ani - educă oamenii”. 

 

Profesor Olivia Macovei 
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Proiect de voluntariat - “Pădurea, prietena 

mea” 

 

Diferenţa între a avea pădure şi a nu avea 

pădure este similară cu aceea dintre “a fi sau a nu fi”. 

Nu este locul potrivit să arătăm aici care este rolul 

Pădurii pentru noi, oamenii, dar este foarte potrivit să 

arătăm că noi, elevi şi profesori ai Colegiului Tehnic de Industrie Alimentară, pentru al doilea an 

consecutiv ne-am implicat activ intr-o activitate de împădurire în zona de munte. 

 Povestea noastră începe in 28 aprilie 2016, când 70 de elevi şi profesori în colaborare cu 

Ocolul Silvic Pojorîta şi în parteneriat şi I.S.J.Suceava au pornit la împădurit. Entuziasmul a fost atât 

de mare, încât anul acesta acţiunea a fost de o anvergură deosebită.  

 

 

De această dată, ne-am mobilizat 130 elevi şi 9 profesori membri ai acestui proiect de suflet : 

Dana Doroftei, Crăiţa Buda Niga, Narcisa Buhu, Zaraza Avrămiuc, Olivia Macovei, Cristina Lupan, 

Pătuleanu Liliana, Eliza Baciuc şi Ghivnici Constantin. 

Activitatea s-a desfăţurat pe data de 27 martie 2017 şi aşa cum ne-am promis cu toţii ne vom 

întâlni în aceeaşi formulă, eventual îmbunătăţită, cu acelaşi entuziasm şi la anul.  

Profesor coordonator Dănuța Carmen Doroftei 
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Proiectul ,,Alege Sănătatea” 

                                                                                                                              

În acest an școlar,  un grup de copii inimoși au fost imițiatorii desfășurării proiectului antidrog 

Alege Sănătatea sub altă formă decât cel din anul școlar 2014/2015, cea a activităților de 

voluntariat. Proiectul este înscris în Calendarul activităților județene din anul școlar 2016/2017. 

Obiectivul principal a vizat conştientizarea a 250 elevi din 5 unităţi şcolare cu vârste 

cuprinse între 9-18 ani  asupra riscurilor la care se pot expune prin consumul de alcool şi substanţe cu 

potenţial psihoactiv (medicamente, etnobotanice, droguri) prin activităţi de prevenite. De asemenea, 

s-a urmărit prevenirea şi reducerea comportamentelor de risc ale tinerilor prin activități de voluntariat   

și de tip sesiune de comunicări pentru elevi. 

Perioada de desfăşurare a fost octombrie 2016- iunie 2017. 

Grupul  ţintă   a avut în vedere 100 elevi de gimnaziu, 250 elevi de liceu de la școlile aflate 

în prteneriat, părinții acestora, profesori coordonatori, comunitate locală, regională.  

Beneficiarii activităților sunt  500 elevi cu vârste intre 9 si 18 ani, dar și  părinții elevilor, 

comunitatea în ansamblu. 

Partenerii noștri au fost-  Inspectoratul Școlar  Județean Suceava,   CPECA Suceava,  

ASSOC , filiala Suceava,  Penitenciarul Botoșani,  Clubul Copiilor Gura Humorului,   Colegiul 

Tehnic Samuil Isopescu Suceava,    Șc. Gimnazială Poiana Stampei,   Liceul Teoretic Ion Luca Vatra 

Dornei, Șc. Gimnazială Al I Cuza Fălticeni, Șc. Gimnazială Antoniu Publiu Alexi Sângeorz Bâi, 

județul Bistrița- Năsăud. 

Calendarul activităţilor a urmărit:  

 1. Formarea echipelor de elevi  voluntari din școlile implicate, semnarea acordurilor de 

parteneriat și transmiterea unui comunicat de presă către mass-media locală în vederea 

promovării proiectului- octombrie-decembrie; 

 2. Crearea unui grup public de diseminare a activitatilor – Pe Facebook grupul Voluntarii 

proiectului Alege Sănătatea - martie- aprilie; 

 3. Desfășurarea, în  școală și comunitate locală, de activități specifice – informare alături de 

specialișt (aprilie), activitati alternative (vizite, actiuni de ecologizare, voluntariat la 

orfelinat), marș antidrog, chestionare construite si aplicate de voluntari în comunitate, 

întâlnire la Penitenciarul Botoșani cu deținuti foști consumatori, expoziție de desene și 

postere, activități în clase, la ore de dirigenție, activități de prevenire cu voluntarii.- 

octombrie- aprilie; 
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 4. Pregătirea simpozionului, eleborarea prezentărilor- aprilie-mai; 

 5. Desfășurarea etapei județene a simpozionului- 20 mai; 

 6. Diseminare și concluzii-întâlnire a  coordonatorilor de echipe și cîștigătorilor-  iunie. 

Evaluarea activităților se va face prin  aplicarea unui chestionar de feed-back pe grupul 

public   Voluntarii proiectului Alege Sănătatea, discuții cu voluntarii, iar bilanțul activităților va fi 

prezentat  în  cadrul Concursului Național de proiecte antidrog Împreună.                                              

  În privința sustenabilității, urmărim în viitor: 

 - Continuarea  diseminării activităților voluntarilor  pe grupul public; 

 - Realizarea unei reviste electronice în care voluntarii să poată publica ( deoarece una dintre 

secțiunile simpozionului a fost eseu, unde elevii s-au înscris cu titluri și povești de viață 

deosebite); 

 - Susținerea voluntarilor proiectului prin cursuri de pregătire cu specialiști antidrog,  loc în  

tabără scos  la concurs de Centrul de voluntariat Cluj Napoca; 

 - Stabilirea de contacte cu asociațiile părinților, pentru activităti comune viitoare; 

 - Articol de diseminare în revista școlii; 

 - Postări ale activităților pe rețele de socializare; 

 - Prezența câtorva voluntari la Radio AS, pentru a impărtași experiența proiectului.  

Cele mai îndrăgite activități realizate de voluntari au fost: 

 Vizita la Penitenciarul Botosani, unde au stat de vorbă, in prezența psihologilor și a celor 

doi profesori însoțitori, cu detinuți foști consumatori de droguri.  Ne-au impresionat poveștile lor de 

viață și mesajele transmise generației tinere, precum și disponibilitatea acestora de a relata despre 

experiențele lor legate de droguri. 
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 Participarea voluntarilor Alege Sănătatea,  alături de 80 elevi ai Colegiului Tehnic de 

Industrie Alimentară Suceava, la marșul antidrog și anti accidente rutiere organizat de Asociația 

Euroactiv, unde s-au reunit pentru a trage un semnal de alarma peste 600 tineri din oraș. 

 

 Pregătirea și participarea  la Sesiunea  județeană de proiecte antidrog, organizată în cadrul 

proiectului, activitate la care s-au înscris 65 elevi din 10 școli, cu vârste ântre 9 și 18 ani. Concursul  

a avut trei secțiuni- eseu, desen/poster, prezentări pps și implicarea tinerilor ne-a convins că este 

nevoie de un asemenea proiect, că tinerii au nevoie să discute cu specialiști, părinți, psihologi, că 

interesele și problemele generației actuale sunt altele și merită atenția noastră.  

 

 

Dorim să extindem în anii următori numărul voluntarilor, dar și al activităților si 

colaboratorilor, spre sfera discuțiilor cu părinții, dar și să găsim împreună alternative interesante de 

petrecere a timpului liber. 

prof. Ana Vesa 
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Alegerea ta contează! 

                                       

 De-a lungul timpului, prin intermediul 

drogurilor, omul a încercat să trateze răul, să fugă de 

preocupaţii, de tristeţe, să se rupă de cotidian,  să 

aibă o percepţie mistică şi să aibă experienţa 

sacrului, experienţa creată de el însuşi cu ajutorul 

drogului. Din cele mai vechi timpuri oamenii au 

selectat plante, produse minerale care sa aibă fie o acţiune plăcută, euforizantă, fie să înlăture 

durerea, fie să-l sustragă pe individ de la realitate, fie erau utilizate în cadrul unor ceremonii sau 

ritualuri, dar şi  în scopuri terapeutice. Cert este că toate drogurile au la început un efect 

pozitiv ,,benefic"  pentru individ, plăcut, de stimulare a plăcerii, curiozităţii, voluptăţii, de 

îndepărtare a durerii, insomniei, fricii, foamei, oboselii, epuizării. 

         Problema drogurilor constituie marea provocare pentru educaţia secolului XXI. De cele mai 

multe ori, dacă nu se intervine eficient, consumul şi dependenţa de droguri sunt drumul spre boală şi 

pierderea progresivă a eu-lui. Semnele sunt: slăbirea şi eliminarea voinţei, erodarea vieţii afective şi 

subminarea unei activităţi ordonate a gândirii, plus leziunile corporale. 

          De ce recurg la droguri adolescenţii şi chiar copiii? Cum se întâmplă că se apelează la 

substanţe despre care se ştie în mod sigur că dăunează corpului şi că scurtează viaţa?  Uneori, în 

cazul copiilor şi al adolescenţilor, curiozitatea sau motivele sociale sunt cele care duc spre droguri. 

Nu vrei ca prin respingerea drogului să-ţi pierzi prietenul sau să fii exclus de grupul din care faci 

parte. Dar, de foarte multe ori, există motive personale bine delimitate, aşa cum le putem găsi şi în 

lumea adultilor, la orice vârstă, dar din ce în ce mai mult în rândul tinerilor la vârste fragede. Printre 

aceste motive se numără: fuga dintr-o lume în care nu te mai simţi bine, refugierea dintr-un mediu 

familial dezagreabil, dominat de ceartă şi scandaluri, de grijile şi problemele de la şcoală, teama de a 

nu da greş ,dorinta de iubire, căldură, bucurie, de apropiere şi de integrare într-o comunitate unde 

găseşti în sfârşit ceea ce ţi s-a refuzat în copilărie.  

            Un alt argument mai este curiozitatea sau dorinţa de a fi „cool” ca şi ceilalti din cadrul 

grupului, „dorinţa de a obţine ceva de la viaţă cu adevărat”. 

           Toate drogurile au în comun mai multe efecte dăunătoare sănătăţii. Printre acestea se numără: 

îmbătrânirea prematură, iritabilitate,  agitaţie continuă, dureri de cap, ritm alert al inimii, crampe 

stomacale, stări psihotice, leziuni ale rinichilor şi plămânilor, slăbirea sistemului imunitar, tulburări 
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ale dezvoltării la copiii nenăscuţi, pierderea progresivă a eului, adică tulburări ale funcţiei eu-lui şi 

autocontrolului la nivel corporal, sufletesc şi spiritual.  

       Consumul de droguri duce la grave probleme sociale cu prietenii și familia, iar cei apropiați 

sau cei dragi își pierd încrederea în individ și încep să-i evite compania. Structura socială este 

perturbată şi societatea se indreaptă spre haos. De asemenea, duce la formarea unei viitoare societăți 

lipsită de moralitate. 

         Pentru a reduce numărul consumatorilor de droguri, este necesar ca tinerii să cunoască 

efectul distructiv a acestora. Este mai uşor să faci prevenţie decât să faci reabilitare.  

        Şcoala are un rol important în acest sens.  Primul factor de prevenţie este informarea asupra 

efectelor negative exercitate de consumul moderat, respectiv de excesul de drog, la care se adauga 

conştientizarea factorilor de risc personal: inabilitățile de adaptare; inabilităţile de comunicare; 

dificultatea de a alege, de a decide; sugestibilitatea crescută la influenţele din mediu; incapacitatea de 

a se confrunta cu stresul și de a rezolva problemele de viaţă; mecanismele psihologice de autoapărare 

insuficiente. 

 Al doilea factor de prevenție presupune angajarea prealabilă a persoanelor cu risc de consum 

în activităţi care să le satisfacă anumite trebuinţe psihologice, experienţe și sentimente de 

recompensă morală, pentru ca, ulterior, să aibă o atitudine de evitare sau de indiferenţă faţă de 

tentaţia drogurilor. Sugerez astfel de activităţi: exerciţii de relaxare, dans, sport, instruire dietetică şi 

nutriţională, exerciţii de autocunoaştere, consiliere psihologică, implicarea în activităţi comunitare, în 

discuţii, activităţi de grup, vizând încrederea în ceilalţi şi în sine, respectul reciproc, valorile sociale, 

practicarea picturii, muzicii, comunicării artistice.  

        În concluzie, aș putea spune că viața este prea scurtă și prea frumoasă pentru a o irosi, iar cei 

ce consumă droguri să încerce să abandoneze acest viciu și să aibă mai multă încredere în forțele 

proprii, să comunice mai mult cu familia și prietenii adevăraţi, și să nu uite nicioadată că ,,viața ne 

aparține”, este alegerea noastră şi numai a noastră pe ce drum mergem, acesta însemnând binele sau 

răul. 

BIBLIOGRAFIE: 

1. Luminiţa Vlădescu, Corneliu Tăbăşanu-Mihăilă, Luminiţa Irinel Docin, Manual pentru clasa – X-a, Editura ART 

2. Otilia Sava,  Despre droguri învățăm  

3. Sfatul medicului.ro 

Elevă: Aiftincăi Sînziana Roxana, clasa a IX-C  

                                                                    Profesor coordonator: Dumitru Constantin 
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Dependența te ruinează! 

 

Ce sunt drogurile? 

 sunt substanțe chimice ce prezintă acțiune asupra 

stării fizice, psihice și comportamentale; practic sunt 

simple substanțe care și-au găsit receptori în organismul 

nostru, care acționează prin grăbirea, încetinirea sau 

modificarea proceselor unui anumit organ;  

 îți induc o stare mai mult sau mai puțin falsă de bine, iți activează un sistem de recompensare 

a creierului care eliberează anumite substanțe precum dopamina sau serotonina, responsabile pentru 

starea ta de spirit.  

Tipuri de droguri 

 cofeina, din cafea, ceai, coca - cola și alte surse de plante.O ceașcă de cafea poate îți face 

bine dar, mai multe te pot ucide! 

 tutunul - conține peste 4700 de chimicale printre care alcaloizi și nicotină. Decizia îți 

aparține! 

 opiacee și opioide - legale în general, numai prin prescripție medicală, pentru alinarea 

durerii: morfină, diacetilmorfina (heroina). Renunță înainte de a te apuca! 

 canabisul - denumirea de canabis este utilizată în mod convențional pentru a indica planta 

din care se obțin droguri psihoactive. Substanța activă este tetrahidrocarbonatul (THC) și cele 

mai cunoscute derivate sunt marijuana, canabis si hașiș. 

 Etnobotanicele (drogurile sintetice) - reprezintă o nouă categorie de droguri psihoactive, 

create în urma experimentelor și a cercetărilor conduse asupra compoziției și a efectelor 

drogurilor psihoactive deja existente. Acestea sunt produse în locații ascunse sau în 

laboratoare clandestine.  Iar pentru tine, cel ce cauţi informaţii despre etnobotanice cu scopul 

de a le consuma, gândeşte de 10 ori înainte de a le consuma! NU UITA: etnobotanicele îţi pot 

face mult mai mult RĂU decât bine! 

Care sunt cauzele consumului de droguri? 

 Anturajul – din dorința de a fi acceptat în cadrul unei colectivități adolescentul poate recurge 

la consumul de droguri, neținând cont de riscurile pe care și le asumă; 
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 Stresul – ori de cate ori adolescentul trece prin anumite situații stresante la scoală, în relația 

cu părinții sau cu partenerul de cuplu acesta va putea recurge la droguri, găsindu-și astfel în 

ele remediul pentru rezolvarea acestor probleme; 

 Curiozitatea – poate determina orice persoana să le încerce, dorindu-și astfel să vadă care 

sunt reacțiile și stările pe care le oferă organismul în urma consumului de droguri; 

 Dorința de bine – ori de câte ori adolescenții   schimbă păreri referitoare la consumul de 

droguri ajung la concluzia că acestea oferă o stare de bine și te fac să uiți de toate problemele 

și neplăcerile din viață; 

 Controlul părinților – atunci când părinții sunt prea aspri sau prea exigenți cu copilul lor se 

poate recurge din partea adolescentului la consumul de droguri. 

 Starea de dependență – în cazul în care adolescentul nu este la primul consum de droguri se 

va putea crea o stare de dependență care cu greu va putea fi eliminată sau stopată ulterior; 

 Accesul la droguri – ori de cate ori adolescenții se află în apropierea drogurilor aceștia vor fi 

tentați să le încerce. 

Satistica la nivelul României 

      Statisticile Centrului Internațional Antidrog și pentru Drepturile Omului (CIADO) au tras un 

semnal de alarmă în Comisia de Învățământ a Senatului. Potrivit datelor CIADO, 11% dintre elevi și 

25% dintre studenți au consumat cel puțin o dată. 

     România este unul dintre statele UE cu cele mai mari creșteri ale prevalenței consumului de 

substanțe interzise. În doar trei ani, procentele au crescut de la 1,7%, la 4,3%. În 2012 erau 

înregistrați în evidențe peste 600.000 de consumatori, numărul real fiind însă cu mult mai 

mare. Situația se agravează în rândul tinerilor, peste 11% dintre elevi, respectiv 150.000 de copii, 

consumând măcar o dată substanțe interzise.  

Efectele consumului de droguri - cele de ordin medical :  

 hepatita  

 sifilis  

 afecțiuni cardio-respiratorii 

 tulburări endocrine  

 insuficiența renală 

 SIDA 

 tuberculoza 

 infecții și afecțiuni ale pielii 

Sunt adolescent și cred că este bine să te ferești de prietenii care văd o rezolvare  a problemelor în 

droguri. Prietenii adevărați sunt membrii familiei care te vor ajuta necondiționat  ori de câte ori ești 

în impas. NU UITA! CONSUMUL DE DROGURI POATE AVEA EFECTE LETALE! 

Elevă: Gherasim Cristina Emilia, clasa a IX-C  

                                                                     Profesor coordonator: Dumitru Constantin 
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Ελλαδα μεγαλη μου αγαπη 

(Grecia – iubirea mea cea mare) 

 

 

Capacitatea de adaptabilitate a omului este o trăsătură unică ce contribuie adesea în mod 

semnificativ la dezvoltarea omului ca ființă. Odată ce suntem expuși la experiențe și trăiri noi, fiecare 

amănunt are un impact deosebit asupra personalității omului, provocând modificări semnificative 

asupra modului personal de a percepe lumea. 

Despre experiența mea în Grecia în postura de tânăr însetat de cunoaștere, pot spune că a lăsat 

o amprentă semnificativă asupra entității mele per ansamblu. Grecia este țara mea de suflet, este țara 

de care m-am îndrăgostit din prima clipă în care am pășit pe pământurile ei, este țara care m-a 

impresionat prin deosebita ei frumusețe. Am locuit în această țară aproximativ cinci ani – cinci ani 

care mi-au marcat personalitatea și modul de gândire.  

Când vorbim despre o țară, și în special despre o țară ce deține un asemenea bagaj istoric, ne 

gândim instantaneu la oamenii și la locurile ce aparțin respectivei țări. Grecia este un stat situat în 

Europa sudică, încojurat în cea mai mare parte de apele mării ce strălucesc în orice anotimp. Pot 

spune același lucru și despre chipurile grecilor, mereu vesele, mereu luminate de acea sclipire a 

ochilor atât de plini de viață. În comparație cu alte popoare, grecii au un aer aparte ce îi inconjoară. 

Căldura de energie pe care o emană în jurul lor este inconfundabilă. Sistemul lor de valori este 

complet diferit de cel al românilor. Grecii sunt oameni, deși primitivi, deschiși spre nou, eficienți și 

iubitori.  

Limba lor poate părea rece sau dificilă pentru unii, însă, de îndată ce este învățată (câtuși de 

puțin), e ușor de observat că nu e doar o limbă, nu e doar un instrument de comunicare între oameni 

ci mai degrabă un „transportator de istorie”. Din punctul meu de vedere (îngust), limba greacă are cel 

mai complex și reprezentativ vocabular. La nivel semnatic e foarte ușor de înțeles. Limba neogreacă 

(limba actuală) deține numeroase neologisme (împrumutate din limbile moderne), însă limba greacă 

veche (fiind o limbă atât de veche) deține trăsături unice, ce nu pot fi întâlnite la nici o altă limbă 

modernă.  

Cultura și civilizația greacă a fost prima civilizație europeană. În Grecia au luat naștere 

primele forme de exprimare artistică a omului (teatrul, literarura). Nume precum Eschil, Sofocle sau 

Homer au marcat pentru totdeauna lumea. În Grecia, cunoașterea este „la ea acasă”. Personal, nu mi-
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aș putea imagina lumea actuală dacă nu s-ar fi născut Aristotel, Arhimede, Pitagora, Hippocrates, 

Euclid sau Aristarh. Motologia, cultura, literatura, știința și arta se întălnesc în Grecia încă din 

timpuri antice.  

Istoria unui popor ca cel al grecilor nu poate fi scrisă într-o singură carte. E nevoie de o viață 

întreagă pentru a cerceta și întelege o lume întreagă ce se poate vedea printre rândurile istoriei lor. 

Despre frumusețea locurilor grecești nu pot găsi destule cuvinte pentru a le descrie. Este în 

mod clar un dar de la Dumnezeu frumosul ce poate fi văzut în Grecia. „Frumuseţea este un dar. De 

regulă - grecesc.”  

Gastronomia specifică Greciei este o altă minune. Hippocrate descrie cel mai bine 

sentimentele mele pentru bucătăria grecească: "Lasă hrana să îţi fie medicament şi medicamentul 

hrană". Bunătățurile grecești sunt leac pentru suflet, mirosurile și gusturile ating orice om. Bucătăria 

grecească e fericire în farfurie.  

Atmosfera încărcată de mituri antice care au fost păstrate până în zilele noastre de către greci 

și care mi-au făcut copliăria să vibreze prin prezența magică a zeilor și eroilor de mult apuși, 

transformă această țară magică într-o destinație de vis pentru oricine. 

 

 

Ana-Maria HÎNCU, clasa a XII-a E 

Prof. coordonator: Monica LEPCALIUC 
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Grecia – leagăn al civilizației 

 

Trecut și prezent 

Grecia are o amplasarea geografică favorabilă, 

țara fiind situată în Peninsula Balcanică, respectiv în 

Sud-Estul Europei. Este scăldată de trei mări (vest - 

Marea Mediterană și Marea Ionică, iar în est - Marea 

Egee) la intersecția celor trei continente (Asia, Africa și 

Europa). Se învecinează în partea de nord-vest cu 

Albania, în partea de nord cu Macedonia – Fosta 

Republică Yugoslavia și cu Bulgaria, iar la est cu 

Turcia. Numele oficial purtat de Grecia este Republica 

Elenă. Cu o suprafață de 131.940 kilometri pătrați din 

care 25.000 km din suprafata acesteia este alcatuită de 

cele peste 2.000 de insule care îi aparțin. Printre 

acestea sunt și câteva insule mai mari, precum insulele Creta, Corfu și Rodos. Capitala Greciei poartă 

numele de Atena.            

Condițiile climatice sunt favorabile, clima fiind foarte plăcută în comparație cu alte regiuni 

Europene. Clima Greciei se împarte în 3 categorii de climă: clima mediteraneană, clima alpină (în 

zona occidentală) și clima temperate (în Macedonia centrală și estică).  

În munți își au cuiburile păsările de pradă șoimii, vulturii și bufnițele ciocănitorile, pescărușii 

albaștri. În apele mării trăiesc o mulțime de specii de pești, foci, broaște testoase marine, delfini și 

alte animale rare care sunt protejate de lege. Deși fauna nu este chiar foarte bogată, se găsesc specii 

de animale interesante în păduri, precum urșii, lupii, căprioarele sălbatice, vulpile sau porcii mistreți 

care de asemeni sunt protejați de lege deoarece se află pe cale de dispariție. 

Căldura verii și cerul senin atrag milioane de vizitatori din țările mai nordice ale Europei și nu 

numai. Plajele, insulele și arhitectura clădirilor sunt principalele atracții turistice, numărul turiștilor 

este de peste șapte milioane pe an. 

Grecia este țara ce deține o deosebită frumusețe naturală. Vei rămâne surprins de frumusețea 

ei, oricât de pretențios ai fi!  
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Mitologia greacă 

Mitologia greacă cuprinde o colecție de mituri care provin din Grecia antică. Aceste povestiri, 

familiare tuturor grecilor antici, formau fundamentele ritualurilor lor și erau o reprezentare a lumii, 

cel puțin până la Pitagora. 

Mitologia greacă și-a elaborat un panteon aproape exclusiv antropomorfic, amoral, sacralizând 

defecte umane capitale (viclenia, adulterul, incestul, patricidul și fratricidul și în genere crima, 

vanitatea, trufia, lăcomia, nedreptatea). 

 

Zeii greci nu sunt numai prin excelență antropomorfi, nu au numai firi omenești, dar de fapt 

nu dispun de atribute divine în sens major (departe de absolutul concept ulterior din filozofia greacă); 

în miturile timpurii, acești zei au chiar puteri limitate (mai ales în epopeile homerice). 



 

40 
 

Cei doisprezece zei din Olimp sunt: Afrodita, Apollo, Ares, Artemis, Atena, Demetra, Hera, 

Poseidon, Hades, Hephaistos, Hermes, Hestia, Hades, Poseidon și supremul Zeus.

 

 

Mitul creației omului în mitologia greacă 

Deoarece, conform mitologiei grecești, în timpurile străvechi nu existau muritori pe Pământ, 

Nemuritorii au decis să creeze ființe care să-l locuiască. Astfel, Zeus le-a poruncit lui Prometheus și 
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Epimetheus, cei doi fii ai titanului Iapetus, să le dăruiască ființelor pământene diferite calități și 

abilități. Epimetheus i-a cerut fratelui său să îi ingaduie lui această sarcină și le-a dăruit oamenilor 

unuia frumusețe, altuia putere, unuia rapiditate, altuia înălțime. Nefiind atât de inteligent ca și fratele 

său, le-a dăruit toate armele naturale animalelor, iar pe oameni i-a lăsat neputincioși. 

Atracții turistice și istorice din Grecia 

Orașul Atena, locul de naștere al artei, științei și democrației, răscrucea dintre civilizația 

estică și cea vestică, este capitala și centrul politic, cultural și economic al Greciei. Abundența de 

obiective turistice și istorice este 

aproape copleșitoare. 

Acropole și Partenonul 

Cel mai important și mai 

frumos templu din Atena numit și 

„Piatra sfântă a Atenei”, domină 

centrul orașului modern de pe 

piscul de piatră, cunoscut ca 

Acropole.  

Monumentele Acropole, unice opere de artă ale arhitecturii timpurii, combină diferite porunci 

și stiluri ale artei clasice. 

Partenonul este cea mai perfectă și cea mai imitată clădire din lume. Este considerat un tribut 

al trecutului glorios și al realizărilor vechilor atenieni. 

Destinații exotice 

Thassos – „Insula de smarald” – este un loc cu o istorie fascinantă și de o frumusețe rară. Fie că ești 

sportiv, iubești natura sau îți place viața de noapte, insula oferă o varietate largă de locuri în care să-ți 

petreci timpul liber pe placul inimii.   

Santorini – denumită initial Strongyli (Rotund), iar mai târziu Calliste (Cea mai frumoasă) și în cele 

din urmă Thera (în onoarea eroului teban Theras) – s-a format pe locul unui Vulcan foarte vechi care, 

conform legendei, a distru continental pierdut Atlantis. Numeroase hoteluri, restaurant, tavern și 

facilitate turistice sunt menite să mențină turistul binedispus între vizitele făcute la ruinele 

arheologice sau plajele cu nisip volcanic de culoare neagră.  

Zakynthos – cea mai sudică insula a Mării Ionice – oferă o vegetație abundentă și forme de relief 

variate cu plantații de măslini și struguri. Insula este cunoscută ca leagăn al artei, în special picture și 
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muzica. Centrul touristic al insulei se află în sud, cu plajele cele mai frumoase, hoteluri moderne și 

numeroase posibilități de distracție. Satul de munte Anafonitria, mănăstirile grecești, Peștera Albastră 

și golfurile cu rămășițele vapoarelor naufragiate își așteaptă turiștii an de an. 

Descoperiți tradițiile culinare! 

Bucătăria grecească este un element de atracție principal pentru turiști, gusturile bogate, aromelor 

puternice și îmbietoare, dar și multe bucate specifice. Mâncărurile tradiționale grecești sunt variate, 

foarte sănătoase și gustoase. Ingredientele de bază în prepararea lor sunt: uleiul de măsline, roșiile, 

dovleceii, ceapa și usturoiul, anghinarea, măslinele, brânza de oaie și ceapa. 

Ca feluri de mâncare, predomină diferitele salate, preparate din leguminoase, și verdețuri. Foarte 

gustoase sunt și deserturile traditionale grecești, preparatele de patiserie sau plăcintele sărate umplute 

cu brânză sau spanac, precum și fructele uscate, nucile și alunele. 

Specialitați culinare grecești:  

Pentru cei ce doresc să se delecteze cu specialități din gastronomia grecească, iată o listă de 

recomandări: 

1. Moussaka - preparat din straturi de felii de vinete, 

cartofi și carne tocată, coaptă la cuptor.  

 

 

 

 

2. Gyros – felii subțiri de carne pregatită în grilul 

vertical și servită alături de legume gustoase care 

sunt învelite cu o pită apetisantă. 

 

 

 

3. Tsatsiki – preparat alcătuit din castraveți rași cu iaurt 

și usturoi. (O varianta de salată grecească renumită 

pe plan mondial) 
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4. Pentru final am păstrat o delicatesă culinară ce doar 

oamenii cu experiență în patiserie pot face o reușită!  

Galaktoboureko – este combinația  divină între 

lapte cu griș, o crustă crocantă de aluat de patiserie și un 

strop de lămâie și scorțișoară.     

 

 

Sitografie:  

http://www.artofmanliness.com 

http://www.besttourism.ro 

www.cookdiary.ne  

www.dreamstime.com  

www.e-retete.ro 

www.fotosearch.com  

www.greece.greekreporter.com 

www.greektravel.com 

www.harti.jurnaldevacanta.ro 

www.infoturism.ro 

www.mariamindbodyhealth.com 

www.petitademas.com  

www.soscuisine.com  

www.wikipedia.ro 
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Lucrul în echipă - un pas spre succes 
 

“Cei care educă copiii sunt demni de mai multă onoare decât cei care le dau 

viață; de aceea pe lângă viață, dăruiți copiilor și arta de a trăi bine, educându-i.” 

(Aristotel) 

 

Societatea zilelor noastre este supusă schimbărilor permanente, având o dinamică fără 

precedent în istorie, angrenându-ne tumultuos în iureșul său, activându-ne și stimulându-ne 

permanent pentru a rezista. În acest context, comunicarea, creativitatea, cooperarea, dar, mai ales, 

capacitatea de adaptare la ceva nou reprezintă factorii majori ai dezvoltării sociale, dar și personale. 

Pentru a se putea adapta, oamenii se văd puși în situația de a-și revizui și restructura  permanent 

resursele profesionale și informaționale de care dispun. Chiar dacă piața muncii actuală, continuă cu 

o cerere de competență profesională, se bazează și pe criterii de selecție bazate pe abilitățile de 

comunicare și de lucru în echipă. 

În acest context economico-social, școala - ca principal furnizor de educație și pregătire 

profesională – trebuie să dea dovadă de o mare flexibilitate în adoptarea unei oferte educaționale în 

concordanță cu cerințele actuale ale societății. Astfel, se caută ca, de la cele mai fragede vârste, 

copiii-respectiv elevii-, să interacționeze, să coopereze, să lucreze  în echipă, să devină o comunitate 

cu interese, obiective, idealuri, norme și valori comune. Construirea unui astfel de grup educațional 

presupune rolul profesorului-moderator, ca elevii să se simtă valorizați individual, să aibă 

sentimentul apartenenței la grup, să fie împărțite în mod judicios rolurile și responsabilitățile. Numai 

într-un asemenea mediu elevii pot avea un rol major în luarea unor decizii juste legate de procesul 

educațional și învață regulile interacțiunii sociale, dezvoltându-și abilitățile și competențele necesare 

unei viitoare integrări socio-preofesionale. 

Prin introducerea, în demersul complex de schimbare a practicilor educaționale, a exercițiului 

social de învățare prin cooperare, se pornește de la ideea că formele tradiționale care promovau 

competiția și individualismul, pot fi echilibrate de practici educaționale democratice și direct 

participative. Învățarea prin cooperare  este mult mai complexă, deoarece sarcinile de învățare sunt 

completate prin sarcini specifice de lucru, ca membru al unei echipe, cu un scop final comun.Pentru 

ca sistemele educaționale să devină competitive, trebuie să aibă posibilitatea să creeze structuri 

flexibile, să distribuie responsabilitatea și competența, cooperarea, și, mai ales, posibilitatea de a 

inova.Toate aceste probleme fac necesară reorientarea procesului instructiv-educativ , a educației, dar 

și a educatorilor, spre formarea și dezvoltarea abilităților sociale și de lucru în echipă. 
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Lucrul 
în 

echipă 

Performanțe ale 
învățării: 

gândire critică,efort mai 
mare pentru a 

reuși,dezvoltarea 
creativității,implicarea în 

sarcină mai mare,capacitate 
decizională 

Identitatea personală : 
descoperirea propriilor 

resurse,îmbunătățirea imaginii 
de sine, dezvoltarea 

competențelor sociale, a 
capacității de a face față 

stresului 

Relații interpersonale : 

întărirea spiritului de echipă, 
dezvoltarea capacității de 
comunicare și cooperare, 

dezvoltarea sentimentelor de 
apartenență la un 

grup/comunitate, respect și 
toleranță 

Demersul educațional al dezvoltării personale prin intermediul învățării prin cooperare, respectiv 

lucrul în echipă, are ca punct de plecare: 

o Experiențele și cunoștințele individuale se completează reciproc și sunt punctul de plecare în 

procesul rezolvării de probleme; 

o Se creează un puternic sentiment de comuniune, care poate ajuta la clarificarea opțiunilor și 

dorințelor; 

o Participarea și cooperarea în educație sunt exerciții democratice pe care se bazează o societate 

cu caracter deschis și flexibil.   

Sunt necesare câteva precizări conceptuale, și anume o delimitare a termenilor de *echipă* și 

*grup*: grupul este definit ca o colecție de persoane care interacționează sub conducerea unui lider 

pentru atingerea unui obiectiv comun, în schimb echipa este un grup formal, construit pentru 

rezolvarea unor probleme și care acționează unitar sub conducerea unui lider formal. 

Caracteristicile unei echipe de lucru, bine definită, sunt: 

o Scopul comun 

o Numărul membrilor  

o Structura de statut 

o Structura de rol 

o Leadership – conducerea  

o Coeziunea 

o Comunicarea 

o Motivația și interesele personale ale 

membrilor echipei 

o Natura sarcinii trasate 

o Mediul în care echipa își 

desfășoară activitatea. 

 

 

Lucrul în echipă presupune cooperare și activitate comună pentru găsirea de soluții și luarea de 

decizii cu privire la rezolvarea sarcinilor de lucru. Printr-o astfel de organizare a situațiilor de 

învățare, elevii – și numai ei -, depind în mod pozitiv unii de alții, interdependența creată conducând 

la devotament față de grup.  
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Construirea și menținerea unei echipe de succes nu este deloc o sarcină ușoară. Se pot identifica 

chiar câteva legi ale muncii în echipă (John Calvin Maxwell -Cele 17 Legi ale Muncii în Echipă, 

Amaltea, 2008) 

1.  Legea semnificației – Nu poți realiza nimic cu adevărat valoros, de unul singur. Echipele implică 

un număr mai mare de persoane, ceea ce presupune existența mai multor resurse, mai multe idei și a 

unei energii mai mari decât în cazul unei singure persoane. 

2.  Legea imaginii de ansamblu – Scopul este mai important decât rolul. Totul începe cu o viziune. 

Trebuie să aveți un scop  comun pentru a deveni o echipă.Dacă ești liderul echipei, trebuie să “arăți” 

tuturor scopul, să-i ajuți să-l adopte și  să acționeze pentru îndeplinirea lui . 

3.  Legea nișei– Toți jucătorii au un loc al lor căruia îi adaugă cea mai mare valoare. Fiecare membru 

al echipei are un loc bine stabilit și pentru care are abilitățile necesare.  

4.  Legea muntelui Everest – Pe masură ce provocarea devine din ce în ce mai mare, munca în echipă 

devine din ce în ce mai necesară. Dimensiunea visului/ scopului trebuie să determine dimensiunea 

echipei.  

5.  Legea lanțului – Puterea unei echipe este influențată de veriga cea mai slabă. Daca sunteți liderul 

unei echipe, nu puteți ignora problemele create de o verigă slabă.  

6. Legea catalizatorului – Echipele câștigatoare au jucători care pun lucrurile în mișcare. 

Catalizatorii sunt oamenii care acționează și își asumă responsabilitatea pentru ceea ce fac.  

7.  Legea busolei – Viziunea oferă membrilor echipei direcție și incredere.   

8.  Legea mărului stricat – Atitudinile greșite ruinează echipa. Atitudinile bune nu garantează 

victoria unei echipe, însă atitudinile greșite garantează eșecul.  

9.  Legea încrederii reciproce – Colegii de echipă trebuie să poată conta unul pe celălalt atunci când 

este nevoie, altfel nu se poate vorbi de echipă eficientă. 

10.  Legea prețului – Echipa nu reușește să își atingă potențialul atunci când refuză să plătească 

prețul necesar. Trebuie sa fiți dispuși să faceți sacrificii pentru binele echipei, să vă perfecționați și să 

luați decizii dificile în folosul echipei. 

11.  Legea tabelei de marcaj – Echipa poate face schimbări atunci când știe cu exactitate unde se 

află. Ca manager trebuie să vă asigurați că membrii echipei fac evaluări, modificări și iau decizii cât 

mai repede pentru a-și atinge obiectivele. 

12.  Legea băncii de rezervă– Echipele extraordinare au rezerve extraordinare. Pentru asta un leader 

trebuie să își perfecționeze continuu echipa,să fie pregătit pentru ziua de mâine. 
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13.  Legea identității – Valorile împărtășite definesc echipa. Așa cum valorile personale influentează 

și direcționează comportamentul unui individ, valorile organizaționale influențează și direcționează 

comportamentul echipei. 

14. Legea comunicării– Interacțiunea alimentează acțiunea. Echipele eficiente au membri care 

discută în permanență unul cu altul. Comunicarea crește legătura dintre oameni și conduce o echipă 

spre succes. 

15. Legea avantajului – Diferența dintre două echipe la fel de talentate este conducerea acestora. 

Managerul poate perfecționa o echipă și poate să-i ofere un avantaj. Poate face asta prin atragerea  în 

echipa a unor noi lideri talentați. 

16. Legea moralului ridicat – Când câștigi, nimic nu te afectează. Moralul ridicat contribuie la 

creșterea randamentului, a energiei și la emanciparea echipei. Atunci când legea moralului ridicat 

funcționează cum trebuie, liderul ridică moralul echipei, iar echipa pe cea a liderului.  

17. Legea beneficiilor – Investițiile în echipă sunt recuperate în timp. Timpul, banii și efortul necesar 

pentru dezvoltarea echipei nu o schimbă peste noapte, însă dezvoltarea acesteia va da întotdeauna 

roade. 

Eficiența la nivelul lucrului în echipă este totodată ceva extrem de simplu și extrem de 

complicat. Factorii ce influențează succesul în echipă depind atât de echipa însăși, cât și de mediul de 

lucru în care echipa trebuie să funcționeaze. 

Există 10 factori importațti ce trebuie să existe într-o echipă pentru ca membrii acesteia să 

poata munci împreună cu succes, creând astfel echipe funcționale ale căror membri colaborează unii 

cu alții. 

 

  Echipa înțelege obiectivele și se angajează să le atingă. 

 

Echipa creează un mediu în care oamenii se simt confortabil în asumarea unor riscuri 

rezonabile în ce privește comunicarea, susținerea poziției sau luarea măsurilor. 

 

Comunicarea este deschisă, sinceră și respectuoasă. 

 

 

  Membrii echipei au un puternic sentiment de apartenență la grup. 
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Membrii echipei sunt văzuți ca indivizi unici ce au experiențe, puncte de vedere, 

cunoștințe și opinii diferite cu care pot contribui. 

 

Sunt așteptate și incurajate creativitatea, inovația și punctele de vedere diferite din partea 

fiecărui individ. 

 

 

Echipa este capabilă să se analizeze și să-și îmbunătățească constant procesele, practicile 

și interacțiunile dintre membrii echipei. 

 

Echipa dezvoltă relații cu celelalte echipe de lucru. 

  

Membrii echipelor se implică în activități sociale împreună. 

 

Membrii echipelor iau împreună decizii de calitate și au susținerea și angajamentul 

grupului pentru a pune în practică deciziile luate. 

 

Cercetări efectuate în ultimii 25 de ani arată că pasivitatea din clasă (înţeleasă ca rezultat al 

predării tradiţionale, în care profesorul ţine o prelegere, eventual face o demonstraţie, iar elevii îl 

urmăresc) nu produce învăţare decât în foarte mică măsură. Iată câteva rezultate ale acestor studii: 

• Elevii sunt atenţi numai 40% din timpul afectat prelegerii. (Pollio, 1984) 

• Elevii reţin 70% din conţinuturile prezentate în primele 10% şi numai 20% din cele prezentate în 

ultimele 10 minute ale prelegerii. (McKeachie, 1986) 

• Elevii care au urmat un curs introductiv de psihologie bazat pe prelegere au demonstrat că ştiu 

numai cu 8% mai mult decât elevii din clasa de control care NU au făcut cursul deloc! (Rickard et 

al., 1988) 

Învaţarea presupune înţelegerea, iar aceasta înseamnă mai mult decât cunoaşterea faptelor. 

Această afirmaţie este evidenţiată de comportamentele experţilor, indiferent de domeniul de 

cunoaştere în care activează.  

Elevii construiesc cunoaşterea şi înţelegerea pe baza a ceea ce deja cunosc şi/ sau cred. 

Aceasta presupune că este esenţială aflarea bagajului de reprezentări pe care elevii le posedă, căci 

invariabil, indiferent de natura lor, cunoştinţele vor influenţa învăţarea şcolară. De multe ori, aceste 

elemente (de „pre-cunoaştere”, căpătate în contexte informale) sunt idei rezonabile şi adecvate în 
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diferite situaţii limitate. Dar ele pot fi şi aplicate impropriu în circumstanţe în care nu pot funcţiona 

ca atare. 

Învăţarea este mediată de mediul social în care elevii interacţionează unii cu alţii. Elevii 

beneficiază de oportunităţile de a-şi împărtăşi şi confrunta ideile cu alţii. În acest proces, ideile 

individuale se reconstruiesc şi înţelegerea se adânceşte. 

Învăţarea eficientă necesită preluarea de către elevi a controlului asupra propriei învăţări. 

Elevii de succes ştiu când au nevoie de informaţii suplimentare şi când au înţeles ceva. Ei sunt 

metacognitivi, adică sunt conştienţi şi capabili de monitorizarea ideilor, gândurilor şi cunoştinţelor 

lor. 

Transferul – capacitatea de a aplica cunoştinţe în situaţii noi – este afectat de gradul în care 

elevii învaţă-pentru-înţelegere (şi învaţă-cu-înţelegere!). 

Nu numai cercetarea, dar şi experienţele cadrelor didactice cu metodele colaborative evidenţiază 

efectul benefic al interacţiunii elevilor. Gruparea şi sarcinile în care membrii grupului depind unul de 

celălalt pentru realizarea rezultatului urmărit arată că: 

• elevii se implică mai mult în învăţare decât în abordările frontale sau individuale; 

• odată implicaţi, elevii îşi manifestă dorinţa de a împărtăşi celorlalţi ceea ce experimentează, 

iar aceasta conduce la noi conexiuni în sprijinul înţelegerii; 

• elevii acced la înţelegerea profundă atunci când au oportunităţi de a explica şi chiar preda 

celorlalţi colegi ceea ce au învăţat 

Iată câteva modalităţi pentru a forma rapid grupuri: 

• cărţi de joc 

Dacă doriţi să formaţi grupuri de 4 membri, folosirea cărţilor de joc este foarte utilă. Veţi folosi tot 

atâtea grupuri de cărţi câte grupuri vreţi să formaţi. De exemplu, dacă urmează să lucraţi cu 7 grupe, 

amestecaţi aşii, popii, valeţii, damele, decarii, nouarii, optarii. Elevii urmează să tragă fiecare câte o 

carte şi să se grupeze apoi la masă/ locul de lucru marcat(ă) în prealabil cu una din cele şapte cărţi. 

Se vor forma astfel: grupul decarilor, popilor, valeţilor etc. 

• cartoane cu numere 

Hotărâţi numărul de grupuri şi numărul de membri al fiecărui grup. Scrieţi numerele corespunzătoare 

numărului de grupuri pe tot atâtea cartoane câţi membri doriţi să fie în fiecare grup. Amestecaţi 

cartoanele numerotate şi cereţi elevilor să tragă câte unul. Vor afla astfel numărul grupului din care 

fac parte. De exemplu, doriţi să formaţi 6 grupuri de câte 5 membri. Faceţi 30 de cartoane, câte 5 din 
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fiecare din numerele de la 1 la 6. Plasaţi câte un număr de la 1 la 6 pe cele 6 mese sau zone de lucru 

unde elevii se vor regrupa în funcţie de cartonul tras. 

• cartonaşe cu diferite simboluri 

Procedaţi ca în cazul cartoanelor cu numere. În locul numerelor însă, folosiţi culori, imagini cu flori/ 

animale, forme geometrice etc.  

• puzzle 

Procuraţi jocuri puzzle pentru copii mici (4-6 piese). Folosiţi câte un puzzle pentru fiecare grup. 

Amestecaţi piesele şi lăsaţi elevii să recompună imaginile. Puteţi confecţiona chiar dumneavoastră 

puzzle de grupare, prin tăierea unor imagini în tot atâtea bucăţi câţi membri doriţi să existe în fiecare 

grup. Amestecaţi fragmentele de imagine şi cereţi copiilor să recompună pozele. Astfel, se constituie 

grupele. La elevi mai mari se poate realiza un puzzle şi din fragmentarea unei propoziţii cheie/ 

definiţii/ proverb etc. Tăiaţi sintagma în tot atâtea fragmente câţi membri doriţi să se regăsească într-

un grup. 

• „serii“ specifice 

Pornind de la specificul unei discipline puteţi constitui grupele în funcţie de categorii de concepte, 

relaţii, fenomene etc. Pentru constituirea a 5 grupe: 

 la limba maternă se pot folosi, de exemplu, personaje literare (de roman, de teatru, masculine, 

feminine, copii); 

 la chimie se pot grupa: metale, nemetale, săruri, baze, acizi; 

 la o limbă străină se pot grupa: animale, obiecte de vestimentaţie, hrană, obiecte de mobilier, 

obiecte şcolare. 

Pentru gruparea optimă a elevilor este deosebit de util un mobilier modular. Aranjarea 

meselor se va face în funcţie de nevoile de interacţiune anticipate de profesor şi, evident de spaţiul 

avut la dispoziţie. 
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 Dar, oricât centrăm toată acțiunea pe elev, oricâte roluri și sarcini îi trasăm spre rezolvare, să 

nu ne uităm pe noi, dascălii, care avem cea mai grea misiune: de a-i modela pentru viitor.  

DASCĂL MODEL - Profesorul oferă elevului reperele necesare pentru a atinge ţintele 

propuse. Elevul acceptă provocarea și pornește în călătorie alături de învăţător. 

 

DASCĂL PRIETEN - Profesorul este un prieten la care elevul poate apela atunci când 

are nevoie. Profesorul sprijină, ascultă și ajută elevul. 

 

DASCĂL CĂLĂUZĂ - În călătoria cunoașterii, profesorul cunoaște reperele și-i prezintă 

elevului alternativele și soluţiile optime pentru atingerea unei ţinte. Relaţia se bazează pe 

respect reciproc. Învăţătorul nu dictează răspunsuri, ci oferă direcţii pentru ajungerea la 

destinaţie. 

 

DASCĂL MAGICIAN - Pregătirea temeinică a profesorului îi oferă această postură prin 

care îl îndrumă pe elev să folosească obiectele și instrumentele pentru învăţare. 

 

DASCĂL CONSILIER - Profesorul e cel de la care elevii așteaptă sfatul cel bun. 
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ANALIZA SOCIOLOGICĂ A VIOLENȚEI ÎN MEDIUL ȘCOLAR 

 

Sociologia ca știință este legată de schimbările economice, politice interculturale începând cu 

secolul al XVIII-lea. Multiplicarea raporturilor economice și culturale, acumularea unei documentații 

etnografice au determinat cercetătorii să reflecteze asupra prezentării diversității culturale și sociale. 

Cercetătorii și-au prezentat opiniile devenind importante prin valoare, întindere și prin actualitatea 

analizelor prezentate.  

Auguste Comte - considerat fondatorul sociologiei ca știință - pune accent pe cunoașterea 

științifică a societății și recomandă utilizarea următoarelor metode de analiză -  observarea 

sistematică, experimentul și analiza istorică comparativă. Sociologia este divizată în două laturi: 

- statica socială influenzând aspectele de stabilitate și de ordine; 

- dinamica socială se ocupă de schimbarea socială și dezvoltarea instituțiilor sociale.  

Helbert Spenser vede societatea ca pe un sistem omogen format din părți care se află în 

interacțiune permanentă. Sociologul prezintă o concepție evoluționistă care presupune că statul nu 

trebuie să intervină în procesele naturaleale societății. 

Emile Durkeim a fost preocupat de ameliorarea stării sociale, de realizarea ordinii sociale. 

Prin ideile sale prezentate în lucrarea “Regulile metodei sociologice” sociologul propune criterii de 

distingere a normalului de patologic în viața socială și prescrie principalele reguli ale analizei 

comparative. 

Max Weber consideră sociologia studiul acțiunii sociale. Sociologul german a utilizat 

conceptul de tip ideal în analiza birocrației și a tipurilor de autoritate în societate. 

Pentru analiza corectă a problemelor care pot să apară în societate trebuie studiate faptele și 

fenomenele sociale care se înlănțuie și dau naștere unor procese sociale. Prin proces social se înțelege 

un ansamblu de fapte și fenomene sociale cu o anumită direcție de desfășurare. Schimbarea socială 

aduce manifestarea unor procese care produc modificări ale structurii și funcționalității unui sistem 

social.  

Structura proceselor sociale putem să le împărțim astfel: 

- procese intrapersonale care pot fi considerate procese sociale și psihice se manifestă în 

socializarea indivizilor, contribuie la formarea personalității. 

- procese interindividuale care se manifestă datorită relațiilor stabilite între indivizi și se 

prezintă prin adaptare, colaborare sau dușmănie și conflict. 
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- procese intragrupale se manifestă ca relație între individ și grupul social considerat ca sistem 

compact și pot să apară anumita conduite, atitudini și chiar acțiuni. Aceste procese se pot manifesta 

prin subordonare, identificare, opoziție și chiar revoltă. Procesele intragrupale pot contribui la 

organizarea și reorganizarea grupurilor, la ameliorarea relațiilor dintre membrii grupurilor. 

- procesele intergrupale se manifestă între grupuri considerate entități de sine stătătoare fiind 

alcătuite din fapte și relații care se stabilesc între două grupuri diferite. Aceste procese se pot 

manifesta prin acte de colaborare, toleranță, concurență, conflict, dușmănie chiar violență. 

În ceea ce privește analiza violenței ca proces social educativ trebuie să luăm în considerare 

experiența de grup începând cu primii ani din viața copilului care abia după doi ani este conștient de 

sine, identificându-se prin eu. Grupul asigură copilului satisfacerea nevoilor fiziologice și afective. 

Cercetările sociologice și pedagogice pun în evidență faptul că atitudinile și comportamentele 

indivizilor sunt determinate de imaginea pe care o au despre ei înșiși care se formează prin 

interacțiunea cu un grup. 

Unele grupuri devin modele de la care indivizii în curs de socializare preiau idei și norme 

comportamentale fiind considerate grupuri de referință pentru formarea comportamentului social. 

Imaginea despre sine se poate modifica în timp în raport cu modul în care el simte că este perceput 

de către grupurile cu care interacționează. 

Imaginea de sine ajută individul în prestabilirea răspunsuri în cazul unor interacțiuni 

anticipate. Procesul de internalizare a atitudinilor celorlalți în formarea imaginii de sine a dezvoltat 

altul generic care reprezintă așteptările pe care crede că ceilalți le au da la ei. Altul generic se referă 

la așteptățile comunității, importanța indivizilor este prezentată prin conceptul de altul semnificativ. 

În cadrul grupului social relațiile sociale se formează prin interacțiunea dintre indivizi, prin 

manifestarea unor scopuri și interese individuale și sociale. Societatea constă într-o rețea de legături 

între indivizi utilizând anumite mijloace în activitatea lor sociale. În colectivitățile mari există relații 

sociale solide caracterizate prin stabilitate și durată în timp, desfășurându-se după anumite norme, 

fiind guvernate de legi bine formulate, coduri, obiceiuri și tradiții. 

Modelele relațiilor sociale prezintă moduri de desfășurare a interacțiunilor dintre indivizi, 

locul ocupat de aceștia, rolul ocupat de fiecare individ în desfășurarea activităților, comportamentul 

admis și cel neadmis. 

Contactul spațial definește relațiile care se stabilesc atunci când indivizii intră în contact unii 

cu alții în diverse împrejurări fiind conștienți de prezența celorlalți în același spațiu încercând să se 

observe atent unii pe ceilalți. Activitățile comune pot duce la statornicirea unor relații durabile. 
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Contactul psihic presupune că indivizii își observă reciproc caracteristicile, trăsăturile de 

caracter, pregătirea intelectuală. Individul apreciază persoanele cu care interacționează din punct de 

vedere al nevoillor și intereselor sale sociale. 

Contactele sociale statornicesc contactele spațiale și cele psihice care pot să apară simultan și 

pot influența valorile alese de indivizi. Contactele sociale pot fi personale sau materiale. Contactele 

personale apar atunci când indivizii acționează din același interes pentru problemele și trăsăturile lor. 

Contactele materiale pot să apară atunci când acțiunea indivizilor vizează realizarea unui anumit 

obiectiv fără a interacționa la nivelul personalității lor. 

Interacțiunile sociale se realizează după anumite modele prezente în viața socială fiind 

considerate codificări ale comportamentelor manifestate în societate. Interacțiunile realizate în cadrul 

unor grupuri mari devin independente de interacțiunile subiective ale indivizilor fiind rezultatul 

participării la sisteme complicate de organizare socială. 

Relația socială este definită ca fiind un sistem de interacțiuni sociale dintre indivizi care are la 

bază o anumită platformă. Relațiile sociale sunt orientate de anumite norme, de respectarea anumitor 

reglementări.și asigură coeziunea și durabilitatea grupurilor. 

Obstacolele care pot să apară în calea satisfacerii uneia dintre trebuințele fundamentale ale 

indivizilor poate dezechilibra balanța motivațională atrăgând manifestarea unor conduitenormale în 

societate. Individul se poate manifesta prin fugă care înseamnă evitarea factorilor negativi, inhibiția 

care implică absența unui răspuns din partea indivizilor, agresivitatea care reprezintă întoarcerea 

victimei împotriva sursei perturbatoare sau împotriva autorului amenințării folosind anumite strategii 

comportamentale. 

Conflictul reprezintă o situație socială în care indivizii manifestă comportamente de 

agresivitate, violență. Agresivitatea apare ca un comportament al cărui scop este dorința de a răni, de 

a face rău celuilalt. 

 În manifesterea agresivității se pune accentul pe modalitatea în care opiniile și atitudinile 

autorului agresiunii justifică raportul negativ cu victima sa. 

Sociologia educațională analizează manifestarea violenței ca mod de manifestare în toate 

domeniile vieții individuale și sociale. Violența este prezentă în procesul de socializare. în cadrul 

discursului rațional, în întreaga viață socială. Studiile de antropologie filosofică afirmă că violența ca 

manifestare negativă este o permanență umană fiind strâns legată de esența umană și de funcționarea 

societății. 
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Violența ca manifestare socială constituie obiect de studiu pentru științe naturale și 

socialecum ar fi fiziologie, psihologie, sociologie, politologie. Cercetările sociologice propun puncte 

de vedere diferite reprezentate de concepțiile lui Knud Larsen asupra teoriei frustrării – agresiunii, 

Westley asupra aprobării sociale ca factor de escaladă a violenței, Lutzker asupra izolaționismului, 

Teger  asupra cooperării și ostilității. 

Violența ca proces poate fi definită ca o acțiune coercitivă exercitată asupra unor persoane în 

vederea primirii unui răspuns în conformitate cu anumite interese. Există  anumite elemente care 

contribuie la înțelegerea violenței ca relație socială. 

Cel care exercită violența fiind considerat autorul moral al acestui proces poate fi un individ, 

un grupde indivizi sau o organizație. Există anumite interese și scopuri a căror realizare se bazează 

pe utilizarea anumitor mijloace. Cel care aplică direct actul de violență poate acționa pentru a realiza 

propriile interese sau a intereselor și scopurilor altor persoane. Procesul de stabilire a autorului 

violențe nu este ușoară pentru că acesta poate apela la intermediari. 

Persoana care suportă violența fiind considerat victima violenței poate fi un individ, un grup, 

o anumită categorie socială sau chiar societatea în ansamblul ei. La acest nivel apar anumite interese 

și scopuri, care se prezintă diferit de ale celui care recurge la violență. 

Acțiunea coercitivă se referă la actul de violență ca atare și se referă la actele prin care autorul 

violenței urmărește să obțină de la victimă o atitudine, un comportament, anumite bunuri, servicii un 

răspuns care să-I permită să-și relizeze propriile scopuri și interese. Scopul actelor de violență pot 

consta în obținerea controlului asupra unor resurse, în dobândirea de putere la nivelul unui grup, în 

impunerea unor valori și simboluri prin raporturi de forță. 

Violența este privită ca un act social negativ, fiind un act odios sau socialmente util, criminal 

sau progresist. Violența poate fi reprezentată de raportarea celor aflați în relații de violență. Dacă 

interesele sunt lezate, actul de violență este considerat negativ, dacă contribuie la apărarea intereselor 

poate deveni pozitivă. 

În aprecierea actului de violență criteriul atitudinii față de individ. Orice acțiune care 

afectează individul reprezintă violență negativă iar acțiunile coercitive care vizează menținerea 

integrității individului în societate reprezintă violență pozitivă. Pentru a analiza actul de violență 

trebuie să stabilim un cod cultural care se bazează pe anumite valori cum ar fi dreptul la viață, 

dreptul la hrană, la autoafirmare și autorealizare.  

Teoria frustării consideră că actul de violență este rezultatul frustrării; satisfacerea nevoilor, 

trebuințelor aduce plăcere iar dacă nu sunt satisfăcute provoacă neplăcere, frustrare. Dacă indivizii 
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nu pot să-și satisfacă nevoile devin agresivi, când acțiunile lor sunt supuse controlului strict și 

interdicțiilor și nu pot lupta, apare starea de angoasă, inhibiția acțiunii. 

Clasificarea formelor de violență se poate realiza în funcție de mai multe criterii: termenii 

între care se stabilește actul de violență, modul de manifestare, modul de apreciere.  

Violența directă și violența indirectă se manifestă în cadrul grupurilor mari unde are loc 

transferul de la subiect la obiect iar sentimentul de culpă se diminuează. Responsabilitatea este 

transferată asupra obiectelor și asupra organizațiilor iar indivizii violenți se privesc ca instrumente 

ale obiectelor  și organizațiilor analizate. 

Violența personală și violența structurală. Prima formă de violență se referă la autorul actului 

de violență care acționează într-un grup mic fiind ușor de identificat. A doua formă de violență este 

impersonală, se manifestă în cadrul grupurilor mari, autorii violenței nu pot fi identificați în anumie 

persoane. 

Modelele tradiționale ale actelor de violență prezintă bărbații ca principali autori de acte 

violente, în timp ce femeile sunt victime. Femeile sunt supuse actelor de violență structurale și 

personale, ele pot fi victime în cadrul familiei și în cadrul societății. Femeile pot măsura gradul de 

agresivitate la care sunt supuse pentru că ele pun în practică rolul lor în socializarea copiilor în primii 

ani de viață, acestea transmit modele de comportament.   

Cercetările realizate asupra agresivității la copiii preșcolari nu au constatat o diferență 

considerabilă între intensitatea și formele de violență la băieți și fete care se datorează faptului că, la 

vârsta preșcolară, trăsăturile biopsihice pentru cele două sexe nu sunt bine dezvoltate.  

Societățile în ansamblul lor creează simboluri reprezentative care fie eliberează individul, 

contribuie la afirmarea demnității și personalități lor, altele sunt utilizate pentru a domina individul, 

pentru a-l aservi anumitor interese. Simbolurile care sunt purtătoare de violență sunt produse de 

anumite raporturi de forță.  

Simbolurile violente acționează eficient atunci când devin valori personale care sunt 

introduse de societate  care intervine în socializarea lor, controlînd comportamentele indivizilor și 

chiar relațiile sociale.  

Impunerea simbolurilor începe din primii ani de viață, dar rolul cel mai important îl ocupă 

școala care folosește ca mijloace repetarea unor aserțiuni, în construirea unei imagini pozitive a 

societății, în oferirea unui model unic de comportament, în ignorarea simbolurilor care se opun 

violenței și criticilor. Dacă elevii nu au capacitatea de a face distincția între diferitelor tipuri de 
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simboluri și nu sunt obișnuiți să gândească critic simbolurile care contribuie la manifestarea violenței 

vor fi impuse. 

Școala îi ajută pe elevi să considere că stabilitatea socială, ordinea, respectarea legilor, 

responsabilitatea civică contribuie la formarea personalității, iar valorile sociale contribuie la 

dezvoltarea demnității. Familia joacă un rol important care contribuie la acceptarea de către tineri a 

simbolurilor societății. Evoluția societății și schimbările din cadrul familiei pot transfera sarcinile de 

socializare de la acestea spre institușii specializate. 

Familia poate să nu accepte valorile sociale, să nu le înțeleagă, astfel să izbucnească un 

conflict dăunător tinerilor. Atitudinea greșită a familiei conduce la consecințe negative asupra 

personalității tinerilor . Aceștia se manifestă prin duplicitate comportamentală, dezorientare. 
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Bullying. Cyberbullying 

  

Bullying-ul reprezintă un gen de violență pe termen lung, atât fizică cât și psihologică, inițiată 

de un individ sau un grup și direcționată împotriva unui individ care nu se poate apăra în contextul 

respectiv. 

 Cyberbullying-ul ar putea fi definit ca trimiterea repetată de către o anumită persoană a unor 

mesaje jignitoare, vulgare, prin e-mail sau alte tipuri de mesaj text. 

 La Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Suceava se desfășoară de câțiva ani proiectul 

educațional ,,Spune STOP Violenței!”, inițiat de d-na psiholog Elena Mihaela Paval, cu scopul de a 

preveni violența în rândul adolescenților. Ca o continuare a acestui proiect am considerat utilă 

efectuarea unui studiu la nivel de școală pe tema Bullying-ului. 

 Metodologia cercetării constă în ancheta pe baza de chestionar. Studiul a fost efectuat 

începând cu decembrie 2016 și până în luna aprilie 2017. Chestionarul s-a aplicat la 148 elevi din 

care 8 clase de liceu (IX-XII) și 3 clase de Școală Profesională (IX-XI), 66 băieți și 82 fete. 68% 

dintre elevii chestionați provin din mediul rural. 

 Dintre elevii care au primit 

chestionare, 54,73% au declarat că nu 

au fost jigniți on-line, 40,5%  au fost 

jigniți de câteva ori iar 5% au declarat 

ca au fost jigniți de câteva ori pe 

săptămână sau zilnic. 

Dintre agresiuni, cele mai mari 

medii la scala victimă cyberbullying au 

următoarele forme de hărțuire: primire 

de mesaje jignitoare, contactare de către 

persoane care pretind ca sunt altcineva, 

mesaje de amenințare.  Doar 1,4% 

dintre elevii chestionați au declarat că 

au fost abordați de câteva ori dar elevii 

și-au dat seama de acest lucru. 
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Dintre cei care au declarat că sunt victime în mediul on-line se constată că fetele sunt mai 

afectate decât băieții. Fetele sunt în număr mai mare victime atât în mediul virtual cât și la școală. 

Băieții sunt în număr mai mare agresori decât fetele.  

 Se constată că în mediul fizic real se produc cele mai multe agresiuni. 

 În acest scop, la Colegiul Tehnic de Industrie  Alimentara Suceava s-au derulat pe tot 

parcursul anului școlar activități de conștientizare de către elevi a riscurilor utilizării mijloacelor 

tehnologice moderne de comunicare și formarea capacității de gestionare a situațiilor în care elevii 

devin victime ale violentei în spațiul virtual dar și cel real, fizic, elevii primind informații atât de la 

psihologul școlii cât și de la persoanele autorizate invitate în proiect,  Inspectoratul Județean de 

Poliție și Inspectoratul Județean de Jandarmi Suceava. 

 

Psiholog  Pavăl Elena Mihaela 
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Ştiinţă şi creativitate  

la Salonul Naţional de Inventică şi Creaţie Ştiinţifică pentru Tineret 

 

În perioada 16 – 20 noiembrie 2016, s-a desfăşurat la 

Romexpo Bucureşti a 14-a ediţie a Salonului Național de Inventică și 

Creație Științifică pentru Tineret. 

 La această ediţie, Suceava a fost reprezentată de elevi de la 

Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară şi studenţi de la Universitatea 

Ştefan cel Mare. 

 Cei 12 reprezentanţi din Suceava au prezentat proiecte 

inovative la care au lucrat pe parcursul anului, sub îndrumarea 

profesorilor coordonatori. 

 

Elevii Andrușca Alexandru si Bejinariu Sebastian, din clasa a XI-a F, coordonaţi de prof. 

Olivia Macovei, au obţinut Menţiune la sectiunea Tehnologii ale viitorului, cu proiectul 

Implementarea mişcărilor biologice in sisteme robotizate.  

Elevii au fost răsplătiţi pentru munca şi ingeniozitatea lor cu medalii, diplome şi un  E-book 

reader. Acest concurs reuneşte în fiecare an, echipaje de tineri talentaţi si pasionaţi de inventică, 

oferind posibilitatea acestor tineri ca proiectele lor ştiinţifice să fie cunoscute şi apreciate de 

vizitatorii ROMEXPO Bucureşti. 

 
Prof. Olivia Macovei 
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Concursul județean “O meserie pentru fiecare” 
 

La Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară  Suceava s-a defășurat în luna aprilie  ediția a II-a 

a Concursului județean “O meserie pentru fiecare”, prevăzut în calendarul concursurilor inițiate de 

Inspectoratul Școlar Suceava, secțiunea Învățământ profesional și tehnnic, la care au participat 

echipaje din clasele a IX-a și a X-a din județ, de la diverse profile și calificări. Așa cum ne-am 

obișnuit, noi, cei din domeniul mecanic, ne-am format echipajul de clasa a IX-a, ne-am pregătit 

intens, am studiat, am colaborat, am diseminat informațiile, și cu fruntea sus, ne-am prezentat la 

concurs. Emoțiile elevilor au fost firești, dar le-au îndepărtat, și, după o probă de foc, de testare a 

cunoștințelor teoretice de specialitate, au trecut la proba practică, de prezentare a eseului și a unui 

produs care să reflecte informațiile specifice acestuia. Și munca lor a fost răsplătită prin acordarea 

premiului I pe județ, adjudecat de elevii școlii noastre pentru al doilea an consecutiv. Cinste lor! 

 

Concursul județean “O meserie pentru fiecare” 

Tema: „Meseria mea ieri, azi, mâine” 

 

Elevi: 

CROITOR SILVIU 

IACOB IONUȚ-ILIUȚĂ 

Clasa a IX –a G 

DOMENIUL: MECANIC 

COLEGIUL TEHNIC DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ SUCEAVA 

 

Îndrumători: 

Prof. Tanasă- Cozdreanu Cătălina 

Prof. Pătuleanu Liliana 

 

 

 



 

60 
 

Ce vreau să mă fac când voi fi mare ? Aceasta este întrebarea pe care mi-au pus-o ani la rând 

familia, cunoștințele, prietenii și, nu în ultimul rând, eu. Am căutat  variante multiple. În primii ani 

de viață, la grădiniță, printre cuburi, lopățici și personaje de poveste, mi-am imaginat diverse 

scenarii.  

   

 

 Luni eram un doctor,  gata să salveze omenirea; marți, mă vedeam politician, încercând să 

fac lumea mai bună. Miercuri eram un mare actor – cum vedeam la televizor, când mă mai lăsau 

părinții după desene animate. Joi era mai ușor – mergeam în străinătate, cum erau majoritatea 

părinților prietenilor mei, a căror suferință și dor nu le înțelegeam. Vineri, într-un final, pentru că se 

apropia week-end-ul, eram musafir! Nu-i așa că e o meserie ușoară? 

Timpul a trecut, cu zâne și zmei, cu Feți-Frumoși și Ilene-

Cosânzene, și, cu ghiozdanul plin de cărți, caiete, culegeri, am apucat 

drumul școlii. Chinuindu-mă cu literele și cifrele, cu tabla înmulțirii, 

cu zâmbetele învățătoarei, am vrut să devin profesor. Nu e o meserie 

nobilă? Să plămădești, să crească sub mâinile tale noi mlădițe, să formezi 

pentru viață și viitor, să ștergi din colțul ochilor lacrimile înfrângerii, să 

ridici spre soare tineretul...... 

Când am mai crescut, și-l vedeam pe tata întorcându-se de la muncă 

obosit, dar fericit că este acasă, cu cei dragi, uitam de fotbal (v-am spus că 

am vrut să devin fotbalist, să câștig milioanele de euro într-un timp cât mai scurt?), de jocurile pe 

calculator, de ieșirile până seara târziu cu prietenii, m-am gândit că ar fi cazul să mă hotărăsc ce 

vreau să fac cu viața mea.   
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Și am urmat calea școlii generale. Unde a început de fapt marea dilemă. Colegii mai răsăriți 

din clasă se vedeau avocați, unii doctori, alții, mari informaticieni. A urmat goana nebună după note 

mari, internetul se bloca de câte informații se cereau. Eram împărțiți în tabere. Erau cei care visau să 

fie ca părinții lor, indiferent de sacrificii, de cunoștințe, de timp...si, mai ales, de suflet!!! Cei din 

clasa de mijloc stăteau cuminți în băncile lor și lăsau timpul să hotărască pentru ei. Codașii, pentru 

care școala nu însemna decât fuga de acasă, de la muncile câmpului, de la certurile părinților, nu 

visau nimic. Sau poate visau, dar le era frică de efortul depus. Cine știe? 

Hei....dar timpul se scurge repede ! E vremea maturizării, sau, cum ar spune unii, să “iau 

taurul de coarne”. Ascult sfaturile părinților, dar îmi cercetez și sufletul. Vreau să mă formez 

profesional după cunoștințele și aspirațiile pe care le am. După toată munca depusă în școala 

generală, (v-am spus că, totuși, făceam parte din elita clasei? Știam că fără efort nu se pot culege 

roade...), a venit timpul să-mi iau rămas-bun de la ziua de *IERI* și să trăiesc *AZI*. Zis și făcut. 

După trecerea examenului de capacitate (of...câtă muncă!!!!), a venit rândul opțiunilor de înscriere la 

liceu. Contează doar media de admitere? Nu numai...ci și ceea ce consider că e mai bine pentru 

viitorul meu. După multă gândire și stress pentru ce voi face și ce drum să aleg, am ales pasiunea: 

Mașinile! Dar nu e o surpriză pentru nimeni, care băiat nu e pasionat de mașini? Încă am dureri de 

gât din cauza mașinilor mai arătoase sau zgomotoase... 

ASTĂZI am *meseria* de elev la un colegiu tehnic în domeniul mecanic. Dacă în copilărie 

stricam mașinuțele, astăzi știu să le și repar; dacă distrugeam tastatura calculatorului fratelui mai 

mare, astăzi știu să o remediez; dacă deterioram becul din fața casei să nu se mai aprindă automat 

când venea cineva, astăzi știu să repar senzorul de proximitate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Astăzi studiez  mecatronica, nu numai mecanică, ci și electrotehnică, dar și informatică. 

 Ca tehnician mecatronist: 
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 voi lucra în laboratoare şi ateliere de prelucrări mecanice/ micromecanice componente 

tehnologice de bază pentru produsele mecatronice med-high-tech şi high-tech, precum şi în 

laboratoarele /atelierele de asamblări/ microasamblări subansamble şi ansamble mecatronice/ 

micromecatronice, desfăşurând activităţi complexe în domeniul tehnologiilor/ 

microtehnologiilor şi produselor mecatronice high-tech/ 

specializate.  

 Voi prelucra componentele mecanice, asambla componentele si 

subansamblele în sisteme mecatronice  

 voi proiecta, asistat de computer, componente de bază, 

subansamble şi ansamble mecatronice/ micromecatronice, folosind 

aplicaţia software de proiectare corespunzătoare  

 voi prelucra pe maşini-unelte micro- componente cu diferite profile geometrice şi 

complexitate diversă,  

 voi executa asamblări/ microasamblări mecatronice/ 

micromecatronice, voi instala subansamble și componente 

electrice;  

 voi asiguracontrolului tehnic al instalaţiilor, întreţine 

sistemelemecatronice în vederea funcţionării conform 

reglementărilor  

 voi instala şi testa componentele de hardware şi software;  

 voi construi dispozitive de comandă electrice, pneumatice şi hidraulice şi voi verifica 

funcţionarea acestora;  

 voi programa, regla şi verifica funcţionarea sistemelor 

mecatronice;  

 voi asigura mentenanţa produselor mecatronice/ 

micromecatronice  

 voi depista şi remedia deficienţe de asamblare/ microasamblare, 

în baza unor proceduri de controlling  

 voi asigura mentenanţa produselor mecatronice/ micromecatronice la sediul beneficiarului  

 voi aplica normele şi principiile de protecţie a muncii, PSI și protecție a mediului. 
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Dar asta este ASTĂZI! Urmează MÂINE! Visele trebuie să devină realitate! 

Visez la o facultate în același domeniu, dar vreau ce e mai bun pentru mine. Poate viitorul să însemne 

doar mecanică, sau nu? Pasiunile se mai pot stinge, dar sufletul rămâne același. Viitorul de mâine 

trebuie să aibă căutare pe piața muncii, trebuie să strălucească (nu numai în euro !!!), să mă regăsesc 

pe mine însumi, să trec prin viață cu fruntea sus, să fiu mândru de mine, dar și cei din jurul meu. Să 

pot spune cu mândrie: asta e meseria mea! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Elevi: CROITOR SILVIU și IACOB IONUȚ-ILIUȚĂ, clasa a IX –a G 

                             Îndrumători: prof. Cătălina Tanasă- Cozdreanu și prof. Liliana Pătuleanu  

Ziua de ieri nu este decât un vis şi cea 

de mâine o iluzie. Dar ziua de astăzi trăită 

bine face din ziua de ieri un vis de fericire şi 

din fiecare zi de mâine o viziune de 

speranţă, deci aşteptaţi cu nerăbdare acea zi. 

(proverb indian) 
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Vorbe de duh ale matematicienilor 

 

Matematicianului David Hilbert îi aparține urmatoarea frază, rostită într-o prelegere universitară:  

- Fiecare om are un anume orizont. Cand acest orizont se restrange într-atâta încât devine extrem de 

îngust, el se transformă într-un punct; iar atunci omul acela zice: Iată punctul meu de vedere! 

 

Matematicianul David Hilbert a fost odată întrebat despre unul din foștii săi elevi.   

- Aaa, acela! își aminti Hilbert. S-a facut poet. Pentru matematici avea prea puțină imaginație. 

 

Matematicianul Grigore Moisil: 

- Pentru elev este esenţial cum rezolvă problemele; pentru profesor – cum le pune. 

- Se ştie că un profesor bun e cel care te face ca lucrurile mai grele să ţi se pară uşoare. 

- Ştiinţa nu e bună azi, dacă ieri nu s-a gândit la mâine. 

- Spre deosebire de vin, ştiinţa nu trebuie lăsată să se învechească. 

- Ştiinţa nu e tristă decât pentru unii!  

 

REBUS MATEMATIC 

 

Completați careul de mai jos cu cifre de la 1 la 9 astfel încât pe fiecare linie și pe fiecare coloană să 

fie cifre distincte. Se cunoaște suma cifrelor de pe fiecare linie și de pe fiecare coloană. 

 

               10 

    13 

    17 

    27 

28 12 10 17  

 

 

 

profesor Angelica Măzăreanu 
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“Cetitul cărților” 

                                        ,,Cette terrible masse de livres qui va toujours en augmentant!’’- Gottfried Leibnitz 

 

Recent, o statistică europeană plasa România pe ultimul loc în ceea ce priveşte cititul cărţilor. 

E vorba, evident, de cartea ca text literar, pentru că în domeniul profesional informarea rămâne 

(totuşi) un fenomen  obişnuit.  

Ce e şi cu ,,cetitul carţilor’’…after all. Cititul, ca şi iubirea, este un lucru foarte mare. (Strict 

ştiinţific, citirea cuvântului dezvolta procesele psihice cognitive sau reglatorii.)În planul dezvoltării 

individuale, folosind o compataţie cu o parabolă biblică, cititul este ca semănatul îndestulător al 

agricultorului, pe soluri de diferite consistenţe şi care, bineînţeles, vor  da roade diferite.  

Lectura, ca activitate complementară celei de bază, poate avea multe efecte asupra celui care 

o practică, de la schimbarea stării de moment la consolidarea personalitaţii acestuia. Evident, 

activitatea aceasta, nobilă în esenţa, este abordată specific, şi nu de fiecare data duce la idealul 

propus. E relativă şi particulară. Am cunoscut oameni care nu au lecturi în sfera textului literar, dar 

care au personalitate, consistenţă, limbaj expresiv, afectivitate şi imaginaţie la nivel foarte inalt, 

caracter. (,,Raiul e plin, probabil, de analfabeţi cu suflet curat’’- A. Plesu) , dupa cum alţii, cu lecturi 

bogate, poate necorespunzător alese şi sistematizate, au precaritaţi în ceea ce priveşte profilul 

intelectual şi uman. Sunt cazurile în care lectura poate  crea riscul de a deveni livresc, erudit  (mai 

ales în sensul de  căutător de insigne ale competenţei, decât de înţelegere profundă a lucrurilor), 

artificial, neautentic, o suma de încorporări nerestructurate, achiziţii strict cantitative (impură 

suficienţă), eficiente poate până la un punct, dar care nu conferă strălucire. Până la urmă nu neapărat 

faţetele diamantului îi sporesc valoarea, ci mai ales consistenţa intrinsecă.  

Fiind atât de importantă pentru dezvoltarea normala a psihicului uman, modul de abordare a 

lecturii constituie un element de interes. Evident, nu cantitatea contează, ci raportarea la această 

activitate care, ca la orice contact cu arta, poate să schimbe dispoziţia celui ce o practică, poate să 

contribuie la consolidarea nivelului educaţional (a educaţiei estetice).  

Lectura fiind o activitate personală, are un grad sporit de intimitate. Cei ce o practică sunt 

iubitorii unei arte, iar faptul că este ,,consumată” în intimitate,  crează un oarecare mister în jurul 

celor ce o abordează, literatura fiind o artă la care se ajunge fără să fii văzut. (La teatru, cinema sau 

în sălile de expoziţii, eşti expus, esti in ,,public”). De aici, curiozitatea omenească de a intui, de a 

ghici profilul intelectual (şi profesional) al unei persoane şi prin prisma răspunsului la întrebarea, ,,ce 

şi cât citeşte’’ persoana analizată. Sub acest unghi privind, îmi propusesem la un moment dat un 
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exerciţiu prin care să-i încadrez pe cei cu care vin în contact, în câteva categorii, funcţie de relaţia 

lor, declarată sau doar observabilă, cu ideea de lectură de text literar. Toate acestea într-o întâlnire 

viitoare. 

profesor Viorel Chirică 

 

 

Omul – existenţă întru mister şi pentru revelare  

           

„Modul de a exista în pervazul misterului este condiţia fără 

de care nu se concepe nici făptura omenească, în deplinătatea ei, 

şi nici antropologia ca disciplină autonomă.” 

Omul fiind subiectul care ia atitudine faţă de mediu, el 

desmărgineşte mereu ambianţa şi acest proces de desmărginire îl 

ajută pe om să devină creator de cultură şi civilizaţie. Orice 

creaţie de cultură este o încercare a omului de a-şi revela un 

mister. 

În lumea în care trăieşte, omul este înconjurat de mistere şi chiar el îşi este sieşi mister. Lucian 

Blaga nu înlătură misterul, ci filosofează sub „specia misterului” , acesta reprezentând pentru filosof 

supremul unghi de vedere. Omul pentru a se împlini ca om, a îndurat pe lângă mutaţiile biologice şi o 

mutaţie ontologică: prin om se declară un nou mod de a exista, unic în Univers „existenţa în orizontul 

misterului şi pentru revelare”.  

„Omul, în calitatea sa de animal conştient, ar fi avut posibilitatea să trăiască exclusiv în 

orizontul lumii concrete, sensibile, date. Orizontul misterului şi actele, la care el ne obligă, nu sunt un 

rezultat logic al gândirii omeneşti. Orizontul misterului se adaugă la orizontul concret, împrumutând 

acestuia semnificaţii neprevăzute şi cu totul inedite.” 

A exista ca om implică o depăşire a imediatului, care este văzut ca un semn al unui „dincolo”, 

acest imediat este doar un pasaj spre situarea în mister. Omul simte nevoia de a încerca o revelare a 

misterului, revelare prin care omul devine creator de cultură, misterul existând ca orizont imanent 

existenţei noastre.  

În filosofia lui Blaga există un mister existenţial central, care este Marele Anonim, şi mistere 

existenţiale derivate, care pot fi cunoscute indirect prin intermediul Marelui Anonim. Chiar dacă un 
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mister pare că se descoperă cunoaşterii individuale, el este în realitate disimulat prin însăşi structura 

întipărită cunoaşterii de către cenzura transcendentă. 

Ideea de mister exprimă conştiinţa unei lipse în obiectul cunoaşterii, a unei lipse esenţiale, 

exprimând obiectul transcendent în partea sa esenţială în chip negativ. Ideea de mister devine o 

„idee-negativ”, ea dă relief şi fixează sensul cenzurii transcendente, fiind considerată un element 

constructiv în definiţia acestei cenzuri. Ideea de mister devine o idee de transcedere, este singura idee 

care sparge frontul cenzurii transcendente, pentru că este recunoscută ca o „idee-negativ”. Orice altă 

idee trece frontul cenzurii doar în măsura în care conţine în sine ideea de mister ca atare. 

„Dacă fiinţa omenească, prin implicatul ei fundamental, este existenţă în orizontul misterului, 

nu înseamnă că rostul ei ar fi acela de a rămâne satisfăcut-neschimbată cu privirea aţintită asupra 

misterului. Zarea misterului, declarându-se odată, ca un cadru al fiinţei umane, întâmpină pe om ca o 

invitaţie la „revelare”, ca un apel la activitatea dezvăluitoare.” 

În concepţia lui Lucian Blaga, omul există în două orizonturi cu totul diferite, orizontul 

concret, al lumii sensibile, orizont pus în slujba autoconservării sale, şi al doilea, orizontul misterului 

şi pentru revelarea acestuia. Primul mod de existenţă caracterizează şi fiinţa animalică, doar prin al 

doilea mod existenţial omul devine fiinţă omenească deplină. Pornind de la aceste convingeri şi 

datorită metodei „antinomiilor transfigurate”, echivalentă dualităţii complementare, specifică 

sistemului blagian, şi diferenţei dintre cele două orizonturi umane, Blaga va distinge între două tipuri 

fundamentale de cunoaştere: paradisiacă şi luciferică. Cunoaşterea clădită în orizontul lumii date, 

care poate fi completată cu simple „necunoscute”, este numită de Blaga cunoaştere paradisiacă. 

Cunoaşterea clădită în orizontul misterului, unde tot ce ţine de lumea dată nu este decât semn al 

unui mister, este numită de Blaga cunoaştere luciferică. 

 Ideea de mister devine în filosofia lui Blaga cheia unei noi teorii a cunoaşterii, misterul 

condiţionează un întreg mod de cunoaştere: cel luciferic. Între cele două tipuri de cunoaştere 

intervine saltul de calitate şi de complexitate al unei mutaţii ontologice. 

 Cunoaşterea paradisiacă se caracterizată printr-o integrală ataşare plină de încredere la obiect, 

fiind capabilă de lărgire, progres, spor, dar mereu în contact cu obiectul de care este legată. 

Cunoaşterea luciferică este detaşată de obiect, fără a părăsi obiectul, pentru că îl despică în două 

părţi, una care se arată iar alta care se ascunde. 

Cunoaşterea paradisiacă îşi este sieşi suficientă, cunoaşterea luciferică implică într-o anumită 

măsură şi o parte din cunoaşterea paradisiacă. Cunoaşterea paradisiacă determină prin concepte 

obiectul. Omul poate epuiza orizontul concret printr-o cunoaştere paradisiacă, dar orizontul 
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misterelor este inepuizabil, pentru că  a cunoaşte acest orizont nu înseamnă a reduce totul doar la 

descriere, ci evoluează şi spre interpretare. Noile semnificaţii ascund şi amplifică misterele, 

asigurându-i omului satisfacerea condiţiei sale de creator. 

  La Blaga cunoaşterea are două sensuri opuse, filosoful român are curajul să spună că, de 

vreme ce cunoaşterea nu străpunge misterul, singura posibilitate este de a-l potenţa. Necunoscutul 

este o condiţie a devenirii creatoare umane, nu trebuie redus, ci amplificat şi potenţat. Înzestrat cu o 

metodă dogmatică, omul poate acţiona în direcţia „minus” a cunoaşterii, fiind înzestrat cu 

perspectiva demonică şi de aceea este numită cunoaştere luciferică. Între paradisiac şi lucifer ic, între 

înger şi demon, se tensionează existenţa gnoseologică şi creatoare a omului. Progresul cunoaşterii 

paradisiace în domeniul necunoscutului este extensiv, de întregire, adăugire liniară, în timp ce 

progresul cunoaşterii luciferice se realizează intensiv, în adăugire, potenţare a misterelor. 

În cazul cunoaşterii luciferice, oricare ar fi materialul cognitiv, acesta devine latura arătată a 

unui mister în esenţă ascuns, provocându-se astfel o criză în obiect, acesta fiind despicat într-o parte 

care se arată, numită de Blaga fanicul, misterului deschis, şi o parte care se ascunde, denumită 

cripticul, misterului ascuns.  

„Obiectul în criză i se substituie, după degradarea fanicului iniţial la ceva accidental, un nou 

material cognitiv, anume acela prin care intenţional s-a relevat cripticul.” 

 Relevarea cripticului se face cu ajutorul unei „punţi de salt” în criptic; construcţia prin care se 

relevează cripticul îi premerge o idee ce determină prin anticipaţie conţinutul construcţiei, formându-

se astfel, „ideea teoretică”. În cadrul filosofiei lui Blaga ideea teoretică mijloceşte saltul în cripticul 

misterului deschis. Între ideea teoretică şi fanicul misterului deschis trebuie să existe o „violentă 

divergenţă de conţinut, care reprezintă „tensiunea interioară” a problemei. Cunoaşterea paradisiacă 

nu cunoaşte o astfel de tensiune, pentru că în cadrul ei materialul se supune actului de înglobare prin 

categorii. Datorită intervenţiei cunoaşterii luciferice, datul este silit să îndure noi determinaţii, adesea 

diametral opuse celor iniţiale.  

   „Tensiunea interioară a problemei este ca un arc din care va porni săgeata ce se va împlânta 

în bolta teoriei. 

  Cu cât divergenţa de conţinut între ideea teoretică şi materialul fanic este mai accentuată, se 

impune un ocol complex, cu accesorii mai complicate, iar perspectiva „luminişului” este mai mult 

sau mai puţin depărtat. Acolo unde se va aşeza soluţia problemei, se va numi „zarea interioară” a 

problemei. Problemele care au un minim de tensiune interioară sunt lipsite de zare interioară. 
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Construcţia teoretică prin care se dă o soluţie problemei reprezintă la rândul ei un mister, acest 

proces fiind fără de sfârşit şi constituind o adevărată dramă a cunoaşterii. Cunoaşterea luciferică, 

instalându-se prin ideea-negaţie misterului în prezenţa obiectului însuşi, acesta reuşind să spargă 

frontul cenzurii transcendente, crede că poate cuprinde şi în sens pozitiv obiectul transcendent, dar se 

ştie că nici un fel de cunoaştere nu poate preface misterul existenţial în non-mister. 

 „Dar trăind mereu în tensiune, dezechilibru, incertitudine şi risc, în presimţirea şi ispita 

misterului, omul nu-şi poate extirpa aspiraţiile şi nu-şi poate bloca definitiv iniţiativele luciferice”. 

Astfel Lucian Blaga defineşte „omul ca om” drept „existenţă cu perspectivă deschisă asupra 

misterului.” 

Omul, prin esenţa sa, este fiinţă eminamente raţională, această caracteristică oferindu-i starea 

de înţelegere. Omul tinde, prin mijlocirea intelectului, spre obiecte exterioare, existenţe fondate în 

sine. Stabilind relaţii între lucruri, relaţii între lucruri şi sine, intelectul devine organ al cunoaşterii, 

iar cunoaşterea devine cunoaştere înţelegătoare. Fiind considerat unealtă a cunoaşterii înţelegătoare, 

intelectul se prezintă ca expresie a inteligenţei omului. Intelectul este raţiune subiectivă, pentru că 

aparţine omului, dar este şi raţiune obiectivă, pentru că este intenţionalitatea orientată spre obiecte 

exterioare.  

 Blaga va arăta că intelectul, cu legile sale, în exerciţiul său legitim, este echivalentul real al 

raţiunii. Rezultă că existenţa şi cunoaşterea se întrepătrund, căci a şti înseamnă a fi, iar raţiunea ia 

parte activă la cunoaşterea sistemului existenţial. 

 Atunci când intelectul se încadrează în funcţiile sale logice normale, el este considerat enstatic. 

Dar când intelectul evadează din sine, într-o nepotrivire ireconciliabilă cu funcţiile sale logice, el este 

considerat ecstatic. Această distincţie este în consens cu gândirea dual-antinomică a omului. 

„Ecstatic” înseamnă „stare în afară de cerc”. Se poate considera că intelectul enstatic şi intelectul 

ecstatic, prin esenţa lor, vor da prin completare reciprocă intelectul, pentru că a ieşi din sine se 

întregeşte cu a-şi veni în sine. Intelectul enstatic organizează logic concretul, creează concepte logice 

pe un plan abstract. Intelectul ecstatic, deşi utilizează concepte intelectuale, se aşează definitiv în 

afara funcţiilor sale logice, pentru a formula un „ce” transcendent. 

   Starea normală a intelectului este cea enstatică, dar există impulsuri puternice care aparţin 

obiectului şi care determină saltul intelectului în antinomie.        

    

        profesor Buda Niga Petruța Crăița 
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Scrisori de pe front  

 

(1) 

Dragă Richard,  

Astăzi se face o lună de când ai plecat pe front. În fiecare dimineață mă trezesc ca și cum tu ai fi 

acasă.  Pregătesc în  fiecare dimineață aceleași două cești de cafea, cele două farfurii cu căpșuni și 

cele două borcane cu gem și dulceață.   

Nu mi-ai mai scris de două săptămâni.  Îmi lipsesc cuvintele tale miroase, alintările tale copilărești, 

planurile tale ingenioase. Îmi lipsesc ochii tăi azurii ce se pastelau perfect cu părul tău auriu și 

gropițele în care puteam bine-mersi să cad și să rămân o parte din zâmbetul  tău.   

Scrie-mi curând, iubire!  

Cu drag,  

Sofia 

 

(2) 

Dragă Richard,  

Nici până în ziua de astăzi nu ți-am primit scrisoarea. Probabil poştaşul a pierdut-o printre miile de  

scrisori trimise de pe front spre casă. Îl cred și eu! În fiecare zi să care acel rucsac voluminos nu e o 

treabă ușoară… Deși aș fi preferat să îl cari tu! Astfel ți-aș fi văzut chipul în fiecare zi.  

Casa e goala fără tine. Râsetele ce se auzeau odată din sufragerie au pierit. Acum sunt doar eu și 

telenovelele mele. Grădina în care răsuna muzica este tăcută.  Acum citesc beletristică și poezii în 

hamacul dintre trandafiri. Bucătăria din care ieșeau fel și fel de mirosuri atrăgătoare acum este 

dominată de un sigur miros de parfum în fiecare zi. Dormitorul în care ne iubeam îl împart acum cu 

pisica. Da! Avem o pisică! Albă ca laptele și cu doi ochi albaştri.   

Atât eu cât și ea te așteptăm acasă!  

Cu drag,  

Sofia 
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(3) 

Dragă Richard,  

Abia m-am putut ridica din pat  ca să mă târâi până la biroul de pe care  îți scriu în fiecare 

săptămână.  Scrisorile tale nu ajung.  Ochii mi se inundă în lacrimi iar inima mi se întunecă. Nu mai 

vreau să aștept prea mult pentru a-ți vedea scrisul ondulat și ordonat totodată.   

Ultimele zile au fost un coșmar. Durerile de stomac nu îmi dau pace, migrenele și starea de rău 

venind la pachet cu ele. Aş dori să mă ascund sub plapumă și toate să treacă. Unde ești când am 

nevoie de tine? Unde ești când am nevoie să mă iei în brațe și să îmi spui că va fi bine? Nu mă lăsa 

să lupt singură, te rog!  

Cu drag,  

Sofia 

 

(4) 

Dragă Richard,  

Starea mea nu s-a îmbunătățit cu nimic. Stările de vomă continuă.  Migrenele s-au retras lăsându-mi  

gândurile limpezi și curate. Mâine am programare la doctor. Sper să nu fie nimic grav! Cum e pe 

front? Sunteți bine? Constanța e la fel de liniștită precum ai lăsat-o. Te aștept cu brațele deschise. 

Așteapt un erou acasă să se întoarcă. Te las. Ora târzie și oboseala mă arunca pradă somnului. 

Ai grijă, iubire!  

Cu drag, 

Sofia 

 

Munteanu Loredana, clasa a X-a E 
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AMPLOAREA MECATRONICII ÎN TEHNICA SECOLULUI XXI 

 

Mecatronica este definită de unii cercetători din țara noastră și nu numai, ca fiind o știință ce 

îmbină structuri specifice mai multor domenii cum ar fi: mecanică, electronică și informatică. Ținând 

seama de acestea se poate afirma că mecatronica este o știință multidisciplinară [1], prin care se 

combină structuri mecanice și electrice, dirijate prin intermediul unor circuite electronice 

programabile în scopul de a realiza anumite sarcini.  

Sistemele mecatronice au cunoscut o dezvoltare însemnată începând cu anii ’60 [2], când au 

apărut și primele circuite electronice integrate. De atunci și până în prezent, mecatronica a căpătat o 

amploare însemnată, sistemele mecatronice găsindu-se în aproape toate domeniile de activitate.  

În industrie, sistemele mecatronice se întâlnesc în structura manipulatoarelor, roboților 

(Figura 1), mașinilor cu comandă numerică (Figura 2), aparatura de măsură și control, alte mașini și 

utilaje cu reglare automată.    

 

Figura 1. Secție de producție robotizată [3]            Figura 2. Mașină unealtă cu comandă numerică [4] 

În transporturi la sistemele de comandă și control ale automobilelor (ABS-ul, ESP-ul, 

sistemul de direcție, sistemul de alimentare cu carburant, sistemele de climatizare etc. prezentate în 

Figura 3), sisteme de dirijare a traficului (bariere automate, semafoare inteligente, poduri mobile 

etc.), la sistemele de propulsie a trenurilor (MAGLEV – tren cu levitație magnetică, Figura 4), 

sisteme din structura avioanelor, elicopterelor și alte mijloace de transport aerian.  
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Figura 3.Structuri mecatronice integrate în structura automobilelor [5] 

    

Figura 4. Tren cu levitație magnetică [6] 

 În industria medicală sistemele mecatronice capătă o 

însemnătate deosebit de mare. Aparatura de investigație conține 

structuri de acționare mecanică de înaltă acuratețe, dar și circuite 

electronice de comandă și control ale mișcărilor (aparatură pentru 

RMN, ecografie, radiografie). De asemenea, se utilizează din ce 

în ce mai des roboți medicali pentru intervenții chirurgicale 

foarte laborioase, care la rândul lor sunt coordonați de medici 

chirurgi care pot opera din alte zone ale lumii prin control la 

distanță (Figura 5). Această tehnică permite intervenții 

chirurgicale făcute de diverși specialiști fără a mai fi nevoie de 

deplasare în diverse părți ale lumii, iar durata până la intervenție 

este mult diminuată.        Figura 5. Robot medical folosit în   

                                                                                                        intervenții chirurgicale urologice, 

                                                                                                         cardiace și ginecologice [7] 
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 În agricultură mecatronica a avut o creștere exponențiala a utilizării. Acest lucru s-a datorat în 

special datorită cererii din ce în ce mai mare de alimente și schimbărilor climatice. Se dorește o 

productivitate ridicată a terenurilor agricole, iar perioadele de timp cu vreme prielnică activităților 

agricole sunt din ce în ce mai puține fapt care impune o urgentare a lucrărilor. Din acest motiv, 

mașinile și utilajele agricole trebuie să fie cât mai eficiente și mai rapide. Pe acestea, s-au introdus 

sisteme mecatronice pentru a asistenţa lucrătorilor, astfel încât aceştia să poată realiza lucrările 

agricole într-un timp cât mai scurt (Figura 6). În momentul de față, producătorii de mașini agricole au 

realizat tractoare capabile să execute lucrări fără intervenția lucrătorilor, însă prețul acestora este 

deocamdată foarte mare. 

 

Figura 6. Utilaje agricole ale viitorului [8] 

În aparatura casnică produsele mecatronice sunt foarte utilizate. Mașina de spălat automată, 

instalația de aer condiționat, roboții de bucătărie, frigiderul inteligent și chiar casa inteligentă sunt 

câteva aplicații ale mecatronicii în viața de zi cu zi.  

Între construcţiile hidrotehnice, impresionante sunt Construcţiile Delta sau Construcţiile de 

Protecţie de la Marea Nordului, pe care Societatea Americană de Inginerie Civilă a numit-o una 

dintre cele “Şapte minuni ale lumii moderne”. 

Construcţiile Delta (în olandeză Deltawerken) se compun din 13 proiecte impresionante ce formează 

un sistem de diguri independente una de alta care apără de inundaţii o parte a provinciilor 

Südholland, Nordbrabant, ca şi provincia Zeeland din Olanda. Unele diguri sunt deschise spre mare 

şi numai în caz de furtună se închid, pe când altele sunt închise tot timpul.  

Dintre diferitele bariere construite, două ies în evidenţă: una este Maeslantkering, iar cealaltă 

este Oosterscheldekering. 
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Maeslantkering este una dintre cele mai mari construcţii mobile de pe Pământ şi proiectul 

cel mai impresionant dintre Construcţiile Delta, sub forma unei bariere mobile pentru valurile 

mari, care închide Noul Canal Navigabil, un canal care leagă râul Rin de Marea Nordului.  

 

Figura 7. Bariera Maeslantkering [9] 

 

Maeslantkering reprezintă o linie finală de apărare pentru portul Rotterdam împotriva creşterii 

nivelului apei de mare şi este compus dintr-un set de două uşi batante, aproape la fel de lungi ca 

Turnul Eiffel, dar care cântăresc de aproximativ patru ori mai mult.  

Atunci când se anticipează un val de furtună cu înălţimea de 3 metri deasupra nivelului mării 

normale, uşile încep să plutească şi să se mişte una spre cealaltă, închizând calea de 

navigaţie. Uşile sunt apoi inundate, iar greutatea suplimentară le face să se scufunde şi le transformă 

într-o barieră masivă. Bariera este conectată la un sistem informatic, care gestionează date 

meteorologice şi creşterea nivelului mării, astfel încât funcţionarea ei este complet automatizată. 

Oosterscheldekering este un alt obstacol pentru valurile de furtună, situat între insulele 

Schouwen-Duiveland şi Noord-Beveland, cea mai mare dintre cele 13 Construcţii Delta, cea mai 

scumpă şi mai dificil de construit.  

Cu nouă kilometri lungime, Oosterscheldekering a fost proiectat iniţial şi construit, în parte, ca un 

baraj închis, dar după un protest public, au fost instalate uşi imense de tip ecluză pe cei patru 

kilometri rămaşi de construit. Aceste uşi sunt în mod normal deschise, dar pot fi închise în condiţii 

meteorologice nefavorabile. În acest fel, viaţa marină de apă sărată din spatele barajului este păstrată 

şi pescuitul poate continua, în timp ce terenul din spatele barajului este pus la adăpost de apă. 

Barajul este proiectat să dureze mai mult de 200 de ani. 

http://www.dozadebine.ro/wp-content/uploads/2015/05/bariere-Olanda-07.jpg
http://www.dozadebine.ro/wp-content/uploads/2015/05/bariere-Olanda-07.jpg
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Figura 8. Bariera Oosterscheldekering [9] 

Construcţiile Delta sunt un model global pentru dezvoltarea tehnologică, în care mecatronica 

joacă un rol important pentru siguranţa oamenilor şi a naturii. Ele reprezintă o realizare tehnică 

impresionantă, foarte importantă pentru siguranţă, economie, recreaţie, natură şi viaţa a 16 milioane 

de olandezi care trăiesc sub nivelul mării. 

Proiectarea, realizarea şi întreţinerea produselor şi sistemelor mecatronice au făcut ca cererea 

de specialiști în domeniul mecatronicii să fie mare. Deși aparent există cerere pe piața muncii, atât 

elevii cât și studenții evită această profesie datorită complexității ridicate a aplicațiilor în care 

sistemele mecatronice sunt utilizate. Acest fapt va avea ca şi consecință o cerere ridicată de 

specialiști în domeniu, ceea ce poate avea ca rezultat valorizarea acestora şi acordarea unor salarii 

corespunzătoare. 

Iubiți mecatronica doarece aceasta este știința viitorului! 

Referințe bibliografice 
[1] Faculty of Mechatronics, Informatics and Interdisciplinary Studies TUL. "Mechatronics (Bc., Ing., PhD.)". Retrieved 

15 April 2011. 
[2] The Chip that Jack Built, (c. 2008), (HTML), Texas Instruments, Retrieved 29 May 2008. 

[3] http://www.hepcomotion.com/blog/latest-news/hepcoautomation-partnership-agreement-to-expand-kuka-robot-

activities-in-general-automation/#.WDLf-TyKQdU 

[4] http://abltechnology.com/en/ 

[5] http://www.cvel.clemson.edu/auto/systems/auto-systems.html. 

[6] https://en.wikipedia.org/wiki/Maglev 

[7] Estey, EP (2009). "Robotic prostatectomy: The new standard of care or a marketing success?". Canadian Urological 

Association Journal. 3 (6): 488–90. PMC 2792423Freely accessible. PMID 20019980 

[8] https://www.youtube.com/watch?v=T7Os5Okf3OQ 

[9] http://www.dozadebine.ro/impresionantele-bariere-pentru-valuri-din-olanda/ 

[10] http://www.deltawerken.com/Constructiile-Delta/1560.html 

 

 

prof. Liliana Pătuleanu, prof. Ionuţ-Cristian Românu 

http://www.dozadebine.ro/wp-content/uploads/2015/05/bariere-Olanda-17.jpg
http://www.hepcomotion.com/blog/latest-news/hepcoautomation-partnership-agreement-to-expand-kuka-robot-activities-in-general-automation/#.WDLf-TyKQdU
http://www.hepcomotion.com/blog/latest-news/hepcoautomation-partnership-agreement-to-expand-kuka-robot-activities-in-general-automation/#.WDLf-TyKQdU
http://www.cvel.clemson.edu/auto/systems/auto-systems.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Maglev
https://www.youtube.com/watch?v=T7Os5Okf3OQ
http://www.dozadebine.ro/wp-content/uploads/2015/05/bariere-Olanda-17.jpg


 

77 
 

  

 

 


